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Čeští legionáři při hlídce na Sibiři (foto Wikipedia)

Letošní rok je v mnohém výjimečný. Je to rok končící dvojčíslím 13, které v mnohých vyvolává
obavy a zlé předtuchy. A přece je to
rok téměř kulatého výročí.
Před 95 lety vznikl samostatný
stát Čechů a Slováků. Stát, ve kterém žily nejméně čtyři další národnosti – Němci, Maďaři, Poláci,
Rusíni. Stát mnohonárodnostní, vybudovaný z politické vůle českých
a slovenských vizionářů a z odhodlání vítězných mocností první
světové války k rozdrobení rakousko-uherského mocnářství. Z odhodlání především Spojených států
amerických a Francie.
A přesto lze při tomto slavném
dni někdy vznést pochybnosti, zda
bylo Rakousko-Uhersko opravdu
tak prohnilé, jak by se nám bývalo
hodilo.
Vraťme se do doby první světové války. Prvního celosvětového
střetnutí prohlubující se globalizace, pro země české a hlavně pak
pro český národ nejstrašnější války
od dob té třicetileté.
Rozpad všech do té doby platných sociologicky-kulturních hodnot byl rozhodujícím impulzem
pro vznik samostatného státu na
historickém území zemí Koruny
české. Na bojištích první světové
války padlo 300 000, tj. 3 procen-

ta obyvatel českých zemí, někdy
však válečné ztráty byly podstatně
vyšší. Například Abertamy přišly
zhruba o 7 procent populace a téměř 30 procent mužů v produktivním věku, nehledě na další velké
civilní ztráty.
Nakonec se i původně velký
zastánce setrvání Čechů v rakouské monarchii T. G. Masaryk stal
zastáncem myšlenky samostatného Československa. Jeho syn, Jan
Masaryk, přitom v době, kdy T. G.
Masaryk bojoval za samostatný
československý stát, zastával vysoké postavení v rakousko-uherské
armádě. Jak je možné, že zatímco
na otce, pana TGM, byl vynesen
ortel smrti v nepřítomnosti, byl
jeho syn J. Masaryk, pozdější ministr zahraničí, uznávaným a vysokým důstojníkem rakousko-uherské armády? Od té doby až podnes
prakticky nepředstavitelné...
Rakousko-Uhersko ztratilo svůj
nárok na místo na slunci, protože
prohrálo svou válku. Svou válku
na život a na smrt. Svou válku, ze
které mnoho tisíc Čechů dezertovalo, aby bojovalo proti tomuto
„starému“ státu. Mnoho tisíc mužů,
a přece to nebyla většina. Drtivá
většina Čechů zůstala až do konce věrná zbraním mocnářství,
a přesto se Masarykovi, Benešovi
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a Štefánikovi podařilo přesvědčit
„vítězné“ mocnosti o nepostradatelnosti českých legií v boji proti
hrozbě komunismu vznikající v sovětském Rusku. A tak se stalo, že
z dezertérů se stali bojovníci proti
„rudé hrozbě“, bojovníci proti komunismu. Bojovníci za své přežití,
daleko od domova, v sibiřských
pustinách, kteří, mnohdy proti své
vůli, bojovali proti svým domnělým ruským „bratřím“, se kterými
chtěli původně bojovat proti armádám vojsk mluvících převážně
německy…
A tak se stalo, že v novém československém státě byli Češi všemi ostatními národy vnímáni jako
národ utlačovatelský a dominantní.
Tento pocit byl fyzicky potvrzen
ozbrojeným potlačením prakticky
všech revolt ostatních národností
na území tehdejšího Československa a obsazováním všech důležitých pozic ve státní správě úředníky české národnosti.
I přesto byl, při tehdejším „stavu
poznání“, český národ tím z pokročilejších a spíše demokratických
v tehdejším evropském kontextu.
Nebyl však natolik pokrokový, aby
dokázal přesvědčit ostatní národy
o 20 let později, že zůstat ve svazku tohoto státu je lepší než se nechat přičlenit ke státu sousednímu,
národnostně bližšímu. A tak se stalo, že svou vůli po „samostatnosti“
uskutečnili vedle sudetských Němců rovněž Slováci, Maďaři, Poláci
a Rusíni.
Je to již více než 95 let, co
mnozí z našich předků umírali
na světových bojištích, a je to již
o něco méně než 95 let od chvíle,
co na bodácích českých legionářů, převážně v boji proti ruským
komunistům, vznikal veliký sen
českého národa. Sen po samostatnosti. Bylo a je to právo vykoupené krví mnoha tisíců našich dědů.
Je to oběť přinesená nám do vínku
dnešních dnů.
Čest poraženým, sláva vítězům!
A propos, vítězové, kde je dnes
vaše sláva?
(red)
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Jak jsme si zavolili

aneb výsledky voleb do poslanecké sněmovny v krušnohorských obcích
Při pohledu na výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v karlovarské části Krušných hor se nelze neubránit otázce, co
vlastně zdejší obce spojuje. Tak diametrálně rozdílné výsledky voleb
v obcích, které od sebe dělí často jen pár kilometrů nebo jeden horský hřeben, jsou opravdu překvapivé, i když velké rozdíly zde byly
i v minulých volbách.
Svou roli samozřejmě sehrává statistika. Ve větších sídelních celcích,
jako jsou v našem regionu Ostrov a Jáchymov, se extrémy snáze zprůměrují a tato dvě města se svými výsledky blíží celostátnímu průměru
(v Nejdku to ale bylo zcela jinak). Naproti tomu u malých obcí rozhoduje
téměř každý hlas a jen silný politický lídr nebo o trochu větší skupina lidí
se stejným názorem dokáže výsledky voleb výrazně ovlivnit.
Na jedné věci se však voliči, s výjimkou Horní Blatné, víceméně shodli.
Kdyby se volilo jen v Krušných horách, do parlamentu by se nedostala
KDU-ČSL a vyjednávání o složení budoucí vlády, již tak komplikované
Haškovým harakiri, by se stalo ještě složitější.
Jak dopadly ostatní strany? Celostátní vítěz voleb, ČSSD, v krušnohorských obcích s výjimkou Jáchymova a Ostrova nezazářil a ve Vysoké
Peci, na Božím Daru a zejména v Horní Blatné utrpěl volební debakl.
V polovině z 12 porovnávaných obcí se vítězem voleb stala strana, která dosud nic nepředvedla – nováček ANO 2011. Ve Vysoké Peci získala
dokonce více než 30 % hlasů, v Nejdku jen o málo méně. Věřme, že své
voliče nezklame jako černý kůň minulých voleb, dnes již do propadliště
dějin odsouzené Věci veřejné. Lépe než v celorepublikovém průměru si
ve většině obcí regionu vedl také další nováček – strana Úsvit přímé demokracie. Nejvíce rétorika Tomia Okamury zapůsobila v Horní Blatné,
kde Úsvit oslovil více než desetinu volících. Komunisté získali většinou
zhruba tolik hlasů jako v celostátním průměru, jen v Potůčkách, které se
podporou KSČM vymykají Karlovarskému okresu, jich měli přes 20 procent. Na druhém pólu stojí s pouze 10procentní oblibou KSČM Vysoká
Pec, Boží Dar a Loučná pod Klínovcem, kterou jsme do našeho srovnání
zařadili také, i když leží již kousek za hranicí v chomutovském okresu.
Pravicové strany podobně jako v celé zemi zažily pokles preferencí,
i když i u nich byly výrazné výjimky. V Loučné pod Klínovcem a v Horní
Blatné se vítězem voleb stala ODS a na Božím Daru ze známých důvodů
převálcovala svou konkurenci podobně jako v komunálních volbách TOP
09, která zde získala dokonce vůbec nejvyšší procento hlasů pro jednu
stranu v regionu – bezmála 37 procent.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - říjen 2013
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44,60

76,53
Co při pohledu
na volební výsledky nepotěšilo, je volební účast, která
59,33
se v některých 47,63
obcích pohybovala hluboko pod beztak slabým celore55,16
publikovým průměrem.
V Nejdku a Jáchymově nevolila ani půlka opráv48,74
něných voličů a69,97
nejmenší zájem o věci veřejné byl v Abertamech, kde
k volbám přišlo53,17
jen necelých 45 procent voličů. Podstatně větší zodpo58,76
vědnost projevili52,24
naproti tomu občané Loučné a Nových Hamrů s téměř
59,67
70procentní účastí
a zvláště pak na Božím Daru, kde účast přesáhla 76,5
66,32
procenta.
(MU)
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Pozapomenuté obce Krušných hor

Mariánská – místo, kde byl předurčen Jáchymov
1692 byla vybudována dřevěná
kaple a v roce 1699 byla dokončena stavba nového kamenného
poutního kostela.
Ale vraťme se ještě do Jáchymova o několik roků zpět. Zde,
v převážně protestantském prostředí, žila dívka, věrná katolička.

zí v kostele sv. Jáchyma v Jáchymově.
Co však s kostelem, kde není
kněz. V roce 1754 byl u kostela
otevřen klášter pro řád kapucínů. V témže roce byla zasvěcena
kaple Nanebevzetí Panny Marie.
O jedenáct let později byl městem

Kapucínský klášter na Mariánské kolem roku 1910

Podobně jako kdysi kněžna
Libuše věštila slávu Prahy, měl
i krušnohorský Jáchymov svou
slavnou budoucnost předurčenou. Místem, kde k věštbě došlo,
byla Mariánská (původně Maria Sorg nebo Mariasorg), osada
ležící nad Jáchymovem v nadmořské výšce 850 m.
Již koncem 15. století bylo známo místo uprostřed hustých lesů
nazývané „in der Sorg“ u hory
Wolfsberg – dnes Vlčí hřbet.
Stávala zde kaplička zasvěcená
svatému Vojtěchovi, k níž chodívali lidé z okolí, aby se zde modlili a vyprosili si od Boha pomoc.
U kapličky si postavil poustevnu
Johanes Niavis. Tento vzdělaný
moudrý poustevník dával poutní-

kům rady a mezi nimi jednu zásadní. Tou bylo proroctví, že v údolí,
kde leží obec Konradsgrün, je
ukryto velké bohatství.
A skutečně, v údolí, v místech,
kde živořila osada Konradsgrün,
bylo počátkem 16. století nalezeno stříbro a v roce 1516 zde hrabě Štěpán Šlik založil horní město
St. Joachimsthal (Jáchymov), jež
v následujících desetiletích zažilo
bouřlivý rozvoj, ale potom úpadek
a bídu.
Co udělat pro záchranu města,
zvažovali jeho obyvatelé. Snad si
vzpomněli, odkud přišel před téměř dvěma stoletími popud k založení Jáchymova – od Johanese
Niavise ze Sorgu. Proto se rozhodli postavit na tomto místě malý
kostelík, aby Bůh pomohl. Roku

Vnitřek kostela na Mariánské (foto Rupert Fuchs, cca 1930)

V pokojíku měla dřevěnou sošku
Panny Marie. V témže domě však
žili také dva bratři protestantské
víry. Jeden děvčeti sošku vzal
a chtěl ji přibít tváří ke zdi. Při tom
se smrtelně zranil. Druhý z bratrů

Jáchymov postaven ještě klášterní
kostel svatého Františka. Kapucíni
užívali klášter do roku 1948.
Mariánská byla poměrně velkou obcí, v níž se na přelomu
19. a 20. století nacházelo kolem

Poutní místo Mariánská kolem roku 1930

Mariánská s Plešivcem v pozadí v roce 1928
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sošku zahodil do dřevníku. Později koupil dům, jemuž se říkalo
Červený, D. Weidner. Při úklidu
sošku našel a ta byla dál v domě
uctívána. Když dům zdědila jeho
dcera, darovala sošku v roce 1693
kapli na Sorgu, a tím se název osady změnil na Maria Sorg. A kupodivu nastal opětovný rozmach
Jáchymova. Soška se dnes nachá-

třiceti domů s asi 130 obyvateli, měla i svoji školu. Stará škola
(dnes rekreační objekt) stojí asi
100 metrů a nová asi 300 metrů
od dnešní konečné stanice autobusů. Velikost obce dokládá i počet padlých v první světové válce
na zde stojícím památníku. Jména
se ale už nedozvíme, jen počet řádek. Jména kdosi zničil... Nachází
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Domky pro zaměstnance Jáchymovských dolů kolem roku 1960

se tu i památná lípa, jejíž další tři
sestry stíní kapličku.
Po roce 1948, v době těžby
uranové rudy, neunikla Mariánská osudu celého Jáchymovska.
U silnice do Lípy byl zřízen tzv.

věných dvojdomků pro civilní zaměstnance dolů. Kdyby se jednalo
o dobu svobody, byl by to již třetí
hospodářský rozmach oblasti, 400
let od prvého. I ložiska uranové
rudy se ale vyčerpala, a tak kolem

v roce 1962 domovem pro osoby se
zdravotním postižením. Klášterní
komplex byl využíván jako sklad
Závodů V. I. Lenina Ostrov.
V roce 1962 začala jednání o demolici celého klášterního areálu
a v roce 1965 byl celý komplex
i s kostely srovnán se zemí. Zajímavá je i část návrhu na vydání demoličního výměru: k demolici byla
odsouzena i nedaleká kaplička.
Pravděpodobně díky liknavosti demoliční ﬁrmy však kaplička unikla
zničení a stojí dodnes. Domovem
pro osoby se zdravotním postižením byla kaplička restaurována
a najdeme v ní i dřevěnou sošku
Panny Marie pocházející ze zde
pořádaného řezbářského sympozia.
Postupně se změnil i její interiér.
Byla vyzdobena obrazy s náboženskou tematikou a posezení u ní pod
památnými lípami přináší rozptýlení i klientkám domova, které sem
nosí květiny.
„Původní tesko baráky, které
sloužily jako kasárna pro příslušníky ostrahy pracovních táborů,
podmínky pro domov samozřejmě
nesplňovaly,“ říká ředitel domova
Pavel Novák. „Koncem 80. let minulého století bylo proto započato
s výstavbou nového areálu, jehož
objekty byly v letech 1993–1994
postupně kolaudovány. Projekt počítal s kapacitou pro 230 klientů.
V současnosti je v domově pečováno o 180 klientek, mezi nimiž jsou
i osoby vyžadující trvalou celoden-

Historická soška Panny Marie
z kláštera v Mariánské dnes stojí
v kostele sv. Jáchyma v Jáchymově,
na který byl přenesen z Mariánské
i statut poutního místa

srovnán se zemí, byly mezi pečovatelkami až do osmdesátých let
i řádové sestry.“
V pověstech o Mariánské se vyskytují osoby pomáhající druhým
v těžkostech a nemocech. Domov
to naplňuje měrou vrchovatou.
Kromě domova a asi dvou dalších obydlí je Mariánská jako
městská části Jáchymova využívána k rekreaci. Prochází tudy
turisticky značené cesty. Červená

Klášter před demolicí

pracovní tábor, nad Mariánskou
vznikly šachty. Klášterní komplex byl zabrán Sborem národní
bezpečnosti a byla tu postavena
kasárna. V sedle nad klášterem postavily Jáchymovské doly 50 dře-

roku 1960 dochází k útlumu těžby,
rušení pracovních táborů a k odchodu civilních zaměstnanců i příslušníků ostrahy.
Domky získaly podniky coby
rekreační chaty, kasárna se stala

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské

Kaplička na Mariánské

ní péči. O zdárný chod domova,
který je příspěvkovou organizací
Karlovarského kraje, pečuje 140
zaměstnanců. Domov se tak řadí
mezi největší zaměstnavatele oblasti. Není jistě bez zajímavosti,
že ačkoliv byl klášterní komplex

ve směru Ostrov – Abertamská zatáčka, zelená z Mariánské na Švýcárnu. Bez zajímavosti není přechod červené trasy přes Vlčí hřbet,
kde se na žulových kamenech
nachází původní hraniční značení
mezi ostrovským panstvím a já-
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Rekreační chaty na Mariánské

chymovským územím. Na jižním
svahu Vlčího hřbetu můžeme obdivovat skalní útvar Nevěstina
výbava (Brautbett) připomínající
navršené peřiny.
Přestože Mariánská i sousední
Nové Město jsou ve velké míře
využívány i v zimě, a to i k lyžařským výcvikům dětí ze škol, propojení k lyžařské magistrále stále
chybí. Přitom by takové propojení zvýšilo atraktivitu místa.
Krušnohorská o.p.s. začala iniciovat jednání o možnosti propojení Mariánské a Nového Města
s Krušnohorskou lyžařskou magistrálou přes biatlonový areál
Eduard. Některé nutné práce v terénu již byly zahájeny. Po dokončení by cesta sloužila nejen jako
upravovaná trať pro lyžaře, ale
našla by i uplatnění jako cyklistická trasa, čímž by odvedla cyklisty ze silnice. Další možností je
i upravování lyžařské stopy kolem
Vlčího hřbetu. Vzhledem k tomu,
že Krušnohorská o.p.s. nalezla na příslušných místech velké
pochopení, lze předpokládat, že
se najdou i ﬁnanční prostředky
na úplné dokončení plánovaného
projektu.
Co na závěr? Nezbývá než
popřát všem, aby z Mariánské
po šesti stoletích opět vzešel popud, který zajistí hospodářský rozkvět celé oblasti!
Aleš Verner
foto Uli Möckel
a archiv Uli Möckela
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

Pracovní tábor na Mariánské
Na Mariánské byl už 4. června 1949 zřízen
trestanecký pracovní tábor, do kterého bylo přemístěno 209 vězňů z Vykmanova. Vězni pracovali
na nedalekých uranových šachtách Eva a Adam.
Koncem srpna 1949 bylo v táboře už 483 odsouzených.
V roce 1950 byly v klášteře na Mariánské,
přeměněném už předtím na vyšetřovnu, postaveny cely. Vězněné střežili a vyslýchali příslušníci
útvaru Jeřáb. O nelidských výsleších na Mariánské byla vydána řada svědectví. Vyšetřovací skupiny byly zrušeny pravděpodobně v první polovině roku 1951.

K 28. květnu 1951 byl tábor předán příslušníkům SNB, tábor s více než 700 vězni poté řídil
Vězeňský ústav Ostrov. Ještě v polovině roku
1959 pracovalo v uranových dolech 709 odsouzených z NPT Mariánská.
Podle zápisu o likvidaci tábora Mariánská
z 8. dubna 1960 zde bylo šest ubytovacích baráků, většinou o rozměrech 42,50 x 12,50 m, jeden
administrativní barák o rozměru 12,50 x 31,20 m,
kulturní barák, kuchyně, dva baráky ošetřovny,
kotelna, korekce a strážnice.
(upraveno podle http://protikomunisticke.
misto.cz/peklo.htm)

Zeď původní klášterní zahrady
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Klínovec, 28. 10. 2013

Slavilo se nejen znovuotevření rozhledny
tadla z úžasného výhledu těšilo
úctyhodných 1 100 lidí
Slavnostního otevření, které zahájil starosta Božího Daru Jan Horník, se zúčastnili nejen starostové
krušnohorských obcí a měst z české i německé strany, ale i další významní hosté, například náměstek
hejtmana Karlovarského kraje Petr
Navrátil, Josef Žid z ministerstva

byla původní věž vychýlena asi
o 60 cm.
Na vrcholu věže je umístěn audiovizuální systém: kruhový výhled s popisem míst, která v době
dobré viditelnosti může návštěvník
z věže spatřit. Dále je na rozhledně umístěn kamerový systém,
který průběžně snímá okolí Klínovce a přenáší je jednak na obrazovky v přízemí věže a v Infocentru v Božím Daru, ale hlavně
na webové stránky www.bozidar.cz
a www.bozidar.eu. Takže každý má
opravdu aktuální přehled o počasí
a viditelnosti na Klínovci.
Věž je otevřena denně, provozní dobu si lze ověřit na webových
stránkách, případně na telefonním čísle Infocentra Boží Dar
359 571 007 nebo 603 539 020.
Současně s rozhlednou byla
zrekonstruována i přístupové ko-

Starosta Božího Daru Jan Horník
vítá hosty

Zrekonstruovaná rozhledna na Klínovci

Osmadvacátý říjen je významným dnem – v roce 1918 vznikla Československá republika,
svobodný stát Čechů a Slováků
po více než 300 letech od nešťastné bitvy na Bílé hoře, jež
znamenala konec Českého království. A v roce 2013 byla 28.
října opět otevřena rozhledna
na Klínovci – nejvyšším vrcholu
Krušných hor. Tento den přálo

i slunce a slavilo spolu s 3 000 návštěvníky znovuotevření jedné
z nejstarších a můžeme říci i nejkrásnějších rozhleden v České
republice.
Zájem o rozhlednu byl opravdu
obrovský, protože však na vrcholu
může být současně pouze 15 návštěvníků a schodiště je úzké, nebylo možné, aby na něj vystoupali
všichni. I tak se ale podle počí-

pro místní rozvoj, pan Mühlberg ze
Saské banky pro výstavbu či radní
kraje Erzgebirge pan Haustein. Zástupce Božího Daru potěšila velká
účast lidí zblízka i zdaleka, která
potvrdila, že jejich záměr rekonstrukce rozhledny byl správný.
O tomto záslužném kroku města
Boží Dar, které díky spoluﬁnancování z programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi
Českou republikou a Svobodným
státem Sasko v letech 2007–2013
mohlo tuto historickou stavbu
z roku 1884 zrekonstruovat, bylo
napsáno už mnohé. Finanční náklady činily cca 15 milionů Kč.
Vlastní stavební práce začaly v létě
roku 2012, a vezmeme-li v úvahu
drsné horské klimatické podmínky,
je třeba smeknout před všemi, kteří
odvedli opravdu kvalitní dílo. Základní konstrukce čítá kolem 300
tun materiálu. Vybourat se muselo zhruba 150 kubíků kamenného
zdiva. Velkým překvapením pro
stavbaře bylo i zjištění, že původní stavba neměla žádné základy –
proto také už od samého počátku

Informační audiosystém na vrcholu
rozhledny

munikace a vybudována nová parkovací místa. Do zrekonstruované
komunikace byly položeny i nové
inženýrské sítě – vodovod, kanalizace, elektrické vedení, čímž se
vytvořily základní předpoklady pro
následnou sanaci vrcholu Klínovce
i další rozvoj této oblasti.
A aby toho nebylo málo, téhož
dne byla slavnostně zprovozněna
i nová hasičská zbrojnice v Božím
Daru – rovněž spoluﬁnancovaná
z programu Cil 3.
Co k tomu dodat? Smysluplné
využití evropských fondů pro investice do veřejné infrastruktury
na sebe podle zákona o koncentraci kapitálu nabaluje investice soukromé, a ty v konečném důsledku
přinášejí pracovní místa. Jen víc
takových obcí a měst, která dělají
pro rozvoj Krušných hor tolik co
toto malé krušnohorské město!
Olga Zámostná
foto Jan Prudík
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Doporučujeme
kulturní, společenské a sportovní akce
Sportovní a kulturní akce
16. 11. - Běh 17. Listopadu (Ostrov, začátek v 8:30)
23. 11. - Myslivecký ples (hotel Praha, Boží Dar; 20:00)
23. 11. - Občanské sdružení Abertamy: Bleší trh – široký sortiment zimního oblečení pro potřebné. (vila Zenker; 8:00–10:00)
10. 12. - Taneční a zábavné odpoledne s hudbou Jana Neveselého (hotel
Modrá hvězda, Horní Blatná; 14:00–18:00)
Setkání v Königsmühle 16.–17. 11.
Sraz zájemců v 11:00 u penzionu Kodera v Háji. Pěší přechod
do údolí, kde proběhne odhalení nových venkovních panelů o historii zanikající obce, které vytvořil umělecký truhlář René Vaněček
z Volyně. V případě hezkého počasí může být setkání v Königsmühle
delší. Další panel bude odhalen u kapličky v obci Háj. Poté přesun
na Boží Dar do penzionu Jana Kulhánka, kde se uskuteční neformální diskuse o dalším pokračování Königsmühle. Organizátor zve
na zásoby pití, které zbyly z letního setkání, a pohoštění. Ubytování
je možné v penzionu za 180 Kč za osobu a noc.
Vánoční trhy
29. 11. – 23. 12. - Annaberger Weihnachtsmarkt (Annaberg; ne–čt
10:00–19:00, pá–so 10:00–20:00)
30. 11. – 15. 12. - Olbernhauer Weihnachtsmarkt (Olbernhau; po–pá
13:00–18:30, so–ne 13:00–19:00)
30. 11. – 22. 12. - Schneeberger Weihnachtsmarkt (Schneeberg; po–pá
10:00–19:00, so 10:00–20:00)
30. 11. – 22. 12. - Marienberger Weihnachtsmarkt (Marienberg; po–ne
11:00–19:00)
1. 12. - Rozsvícení vánočního stromu s koledami a svařáčkem (náměstí
v Božím Daru; 17:00)
7. 12. - 15. krušnohorský jarmark v Nejdku (prostranství před kostelem
sv. Martina; 10:00–17:45)
7. 12. - Vánoční jarmark (tradiční vánoční atmosféra, prodej rukodělného zboží, dílničky pro děti, kulturní program, vystoupení žáků
Waldorfské ZŠ Wlaštovka, Karlovy Vary – Doubí; 13:00–18:00)
7. 12. – Mikulášská veselice (Abertamy)
14. 12. – Božídarské vánoční trhy (10:00–20:00)

Adventní trhy v Annabergu (foto UM)

Koncerty
16. 11. - Koncert (kostel Navštívení Panny Marie, Rudné; 15:00)
16. 11. - Koncert (kostel Všech svatých, Jáchymov; 19:00)
21. 11. - Mimořádný koncert – ﬁnále mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka Karlovy Vary 2013 (Karlovarské městské divadlo; 15:00)
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

22. 11. - Mimořádný koncert – závěrečný koncert mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka Karlovy Vary 2013 (Karlovarské
městské divadlo; 19:30)
26. 11. - Fascinující svět hudby (Interaktivní galerie Becherova vila,
Karlovy Vary; 19:30)
3. 12. - Ora pro nobis (Galerie umění, Karlovy Vary; 19:30)
6. 12. - KSO: Večer bouřlivých děl (Lázně III., Karlovy Vary; 19:30)
10. 12. - Vánoční koncert Lucie Bílé (KV Aréna; 19:00)
18. 12. - KSO: Adventní koncert (GH Pupp, Karlovy Vary; 19:30)
Živá hudba v Nových Hamrech
Hotel Schwarz v Nových Hamrech nabízí každou sobotu od 20 hodin až do 21. 12. 2013 živou hudbu v podání Vítka Šebesty – zpěv,
kytara, klávesy. Během celého podzimu se představí hosté: Kiss
revival, Ladislav Biela, nejdecká skupina Crash. Vstupné zdarma.
Další info: Petr Janda, 734 578 355.

Lyžařská diskotéka
Lyžařský klub Nové Hamry pořádá 23. 11. od 20 hodin ve spolupráci s hotelem Seifert lyžařskou diskotéku v hotelu Seifert,
vstupné 50 Kč. Zveme všechny lyžaře i nelyžaře na první předsezónní jízdu.

Oldies Silvestr
Hotel Seifert v Nových Hamrech pořádá 31. 12. 2013 od 20 hodin
Oldies Silvestr 2013/2014. Uvádí DJ Tomáš Stabenov.

Výstavy, přednášky
16. 11. - Mgr. Milan Metlička: Pravěk na Karlovarsku (Muzeum
Královská mincovna Jáchymov; 17:00)
19. 11. - RNDr. Petr Rojík, Ph.D.: Tajemné pověsti našeho kraje. Známé
pověsti z Krušných hor a Podkrušnohoří očima geologa (Krajská
knihovna Karlovy Vary; 16:30)
21. 11. - 26. 1. - Waldemar Fritsch (Galerie umění, Karlovy Vary;
vernisáž 17:00)
21. 11. - 26. 1. - Porcelánová plastika 1920–1945 (Galerie umění,
Karlovy Vary; vernisáž 17:00)
29. 11. – 27. 12. - Ledové květy Krušnohoří (Galerie @, Nejdek; vernisáž
16:00)
do 1. 12. - Nejvzácnější rostliny ČR (Muzeum Karlovy Vary)
5.–31. 12. - Slavné vily Čech, Moravy a Slezska (Galerie umění, Karlovy
Vary; vernisáž 17:00)
do 31. 12. - 60 DĚL / 60 LET Galerie umění Karlovy Vary (Galerie
umění Karlovy Vary)
do 31. 12. - Čaj o páté (Fotogalerie Zelená sedma, Nejdek)
do 5. 1. - Josef Váchal ze sbírky Paula Heinickeho (Interaktivní galerie
Becherova vila, Karlovy Vary)
Kina
16. 11. - Rebelka (Kino Pernink; 18:00)
23. 11. - Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic (Kino Pernink; 18:00)
30. 11. - Let (Kino Pernink; 18:00)
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Vychází kniha vzpomínek
rodilého Nejdečana
V sobotu 7. prosince od 14 hodin bude v rámci Krušnohorského vánočního jarmarku v čítárně nejdecké knihovny
představena a pokřtěna kniha vzpomínek Franze Achtnera
(1920–2011) s názvem Jaké to bylo kdysi doma v Nejdku.
Vyprávění nejdeckého rodáka Franze Achtnera vzniklo
z článků, které byly otiskovány v krajanském časopise Neudeker Heimatbrief v letech 1976–1991. Knížka je nyní navíc
doplněna o některé autorovy kresby. Kromě Nejdku vzpomíná
mj. na cesty za příbuznými do Abertam, na koupání v Novorolském rybníku a na zaměstnání na tzv. „cíňáku“ mezi Rolavou a Jelením. Čtenáři časopisu Luft si od tohoto autora mohli
v číslech 4 a 5/2013 přečíst kapitolu o nejdeckých židovských
rodinách, jež je součástí publikace.
Po knize Heinze Kurta Henische První tanec v Karlových
Varech jsou vzpomínky Franze Achtnera teprve druhou memoárovou sondou do života meziválečného Nejdku. Čtenář
brzy také pozná čtivost a vtipnost textu. Vzpomínky jsou psány s obrovským nadhledem, naplněny humorem a laskavou
shovívavostí k mnoha uličnickým kouskům nejdeckých kluků a také obdivem ke kráse nejdeckých dívek.
Knihu, jež vychází v o.s. JoN – Jde o Nejdek, přeložil Miroslav Holeček. Čítá celkem 144 stran včetně barevné přílohy, bude k dostání během jarmarku a později v Infocentru
Nejdek.
Pavel Andrš

Úryvek z knihy
V pískovně jsme často hráli kopanou, protože to tam nebylo zakázané.
Byla ovšem ohrožena okna blízkého domu Möckl-Schneiderů. Přímo pod
nimi jsme museli vyznačit jednu z branek. Navíc ještě bylo vlevo přímo
u domu velké hnojiště, protože Möckl-Schneiderovi měli dvě krávy. Stalo se
často, že náš míč přistál právě tam a potom pěkně „voněl“ močůvkou, a to
i poté, co jsme ho důkladně otřeli v trávě.
Já jsem byl při kopané použitelný jenom jako brankář. Jako střední útočník
bych byl k ničemu a jako křídlo bych byl jen příčinou hádky. Byl jsem proto
odsouzen chytat zapáchající míč, který tak často skončil v močůvkové lázni.

Satzung liest!

Dagmar Götz při čtení svého textu (foto Constanze Ulbricht)

Satzung čte!
V příjemné a uvolněné atmosféře se v restauraci Hirtsteinbaude u obce Satzung konalo 26. října
2013 veřejné čtení literatury v Krušných horách. Literární večer na svahu 890 m vysokého Hirtsteinu
pojednával o spojení člověka s jeho tradicemi, pověstmi a pohádkami. Jedenáct autorů nenechalo
posluchače ani chvíli se nudit. Místnost pro hosty byla obsazena do posledního místečka. Jídlo a pití
bylo vynikající kvality. Děkujeme týmu restaurace! Byl to skvělý večer, především pro ty, kteří zde
veřejně četli poprvé.
Další atrakcí byla výstava Martina Grahnerta, který zachytil na plátno dějiště některých pověstí
i další krajiny našeho regionu. Tento 76letý amatérský malíř a milovník přírody z Reitzenhainu má
vlastní malířskou techniku, své motivy nachází při toulkách našimi krásnými Krušnými horami.
Všichni se již těšíme na příští setkání v novém roce, až se zase bude říkat: Satzung čte!

Am 26.10.2013 fand in gediegener und
entspannter Atmosphäre in der Hirtsteinbaude
Satzung das Vorlese-Event von Literatur im Erzgebirge statt. Der Leseabend am 890 m hohen
Hirtstein handelte von der Verbundenheit der
Menschen mit ihren Traditionen, Sagen und
Märchen. 11 Autoren ließen für die Zuhörer
keine Langeweile aufkommen. Der Gastraum
war bis auf den letzten Platz besetzt. Speis‘ und
Trank von ausgezeichneter Qualität. Danke an
das Bauden Team! Es war ein super Abend, vor
allem auch für die, die ihr Vorlesedebut gegeben haben.
Eine weitere Attraktion war die Ausstellung
von Martin Grahnert. Er hat Schauplätze einiger Sagen und andere Landschaften unserer
Heimat mit Ölfarbe auf Leinwand festgehalten. Der Reitzenhainer Hobby-Maler hat seine
ganz eigene Maltechnik, seine Motive ﬁndet
der 76-jährige Naturfreund bei Wanderungen
durch unser schönes Erzgebirge.
Alle freuen sich schon auf das nächste Treffen im neuen Jahr, wenn es wieder heißt:
Satzung liest!
Constanze Ulbricht, Organisatorin

Constanze Ulbricht, organizátorka akce
překlad Karel Picura
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Nejdecká česárna

Celkový pohled na nejdeckou továrnu před rokem 1914

Do života krušnohorského
města Nejdek zasáhl v minulosti vedle hornictví, které už od 17.
století zažívalo útlum, výrazným
způsobem také textilní průmysl.
Zpracování ovčí vlny zde má tradici již více než 170 let.
Kolébkou spřádání ovčí vlny
se stal dům č. p. 5 (Puršův mlýn),
jenž se nacházel mezi řekou Rolavou a náměstím. Mlynář Jakob
Zinner ze Suché zakoupil tuto budovu v roce 1840 ve veřejné dražbě a záhy ji získal tehdejší majitel
panství baron Heinrich von Kleist.
Nakonec se jejím majitelem stal
Anton Schmieger, jenž pak původní Puršův mlýn prodal a koupil
pozemky za silnicí podél toku řeky
Rolavy, na nichž nechal vystavět
nové objekty. Schmieger modernizoval provoz – byl vůbec prvním
průmyslníkem v Rakousku, jenž
pracoval s mechanickými česacími stroji. O kvalitě vyráběné příze svědčí několik medailí ze světových výstav ve Vídni či v Londýně.
V roce 1873 přešla továrna se
150 zaměstnanci do majetku Christiana Friedricha Leberechta Lahusena, který vdechl provozu potřebný impulz. Nikoliv náhodou získal

přezdívku „král vlny“. Po jeho
úmrtí pokračovali v rodinné tradici
jeho syn Carl a vnuk Georg Carl.
V roce 1885 vstoupil nejdecký provoz do Lahuseny ovládané akciové
společnosti přádelen s názvem Severoněmecká česárna vlny a přádelna česané příze (NWK, později
také jako Nordwolle). Důležitou
roli v rozvoji průmyslového závodu sehrálo mj. i napojení na železniční síť v roce 1881 (lokálka
Chodov – Nejdek) a kontakt se
Saskem (železniční trať Karlovy
Vary – Johanngeorgenstadt z roku
1899).
Před rokem 1914 procházela
nejdecká továrna etapou mohutného rozvoje jak ve výrobní, tak i stavební činnosti. V roce 1913 se vyrobilo 2,7 tuny vlny při počtu 1 700
lidí. Léta předválečné prosperity
však byla vystřídána hlubokým
propadem za první světové války.
V roce 1923 se nejdecká textilka odštěpila od Brém a vznikla
vlastní akciová společnost Nejdecká česárna vlny a přádelna česané příze – Neudeker Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei,
A. G. (NWK). Nejdecká přádelna
se tehdy stala největší ve střední
Evropě co do počtu instalovaných
vřeten.

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

První poválečná léta byla spojena s rychlým růstem všech číselných ukazatelů, docházelo plynule
k nárůstu produkce, výrobní kapacity a počtu pracovníků. Dosavadní prostory v továrně přestaly stačit, a tak bylo rozhodnuto postavit
výškovou budovu o šesti patrech
– tzv. Mrakodrap. Projekt moderní stavby, jež neměla ve své době
obdoby, realizovala stavební ﬁrma
Paula Fischera z Karlových Varů
v letech 1927 a 1928 a v každém
dokončeném patře se ihned začalo
vyrábět. Zastavěná plocha Mrako-

drapu činila přes 6 000 m2 a obestavěný prostor byl bezmála 229 tisíc
m3. Jeho výstavbou se v roce 1929
dosáhlo rekordu vyrobené příze
(téměř 4,8 tuny) při počtu 4 790
pracovníků.
V létě 1931, tedy již v době
světové hospodářské krize a propouštění, se koncern Nordwolle
(zahrnující 14 provozů s 28 tisíci
zaměstnanci po celé střední Evropě), pod nějž spadal i Nejdek, dostal do konkurzu. Lahusenovi se
snažili zakrýt narůstající problémy
ve ﬁrmě, která přestala vykazovat

Mrakodrap v době výstavby

ročník 2 / číslo 11 LISTOPAD 2013 / Strana 10

vlny I. díl

Uprostřed snímku je vidět zásobník uhlí (s nápisem firmy), v zákrytu za ním kotelna s komínem, vpravo Mrakodrap

zisky, tím, že falšovali obchodní
bilanci. V srpnu 1933 byli bratři Georg Carl a Heinz odsouzeni
za přečiny k několika letům vězení a peněžní pokutě v řádu desetitisíců RM. Celková ztráta celého
koncernu byla odhadnuta na 200 až
240 milionů RM.
Krize zastihla textilní průmysl
již na sklonku 20. let a výraznou
měrou se promítla v dalším desetiletí. Odbytiště nacházela vlna především na zahraničních trzích, kam

Vzorník vlny z roku 1933

mířilo v roce 1928 celkem 65,1 %
veškeré produkce. V roce 1936
byl zaznamenán vůbec nejnižší
podíl vývozu (pouhých 48,1 %).
Až do roku 1938 se továrna z krize prakticky nevymanila. Zatímco
textilní výroba v Československu
se zvýšila v letech 1929–1937
o 0,2 %, NWK zaznamenal pokles
o 30 %.
Mezi největší odběratele nejdecké vlny se staly domácí trhy. Dalšími silnými obchodními partnery
byly ve 20. a 30. letech hlavně
Německo, Švédsko a Švýcarsko.
Vysoký podíl na dovozech vlny
z ČSR měla nejdecká vlna také
ve střední a jižní Americe, v Africe
a většině Asie.
O tehdejší mohutnosti textilního
podniku svědčí následující čísla.
V prosinci 1923 dosáhla hodnota
veškerého podnikového movitého a nemovitého majetku celkem
9 milionů Kč. O šest let později
bylo dosaženo rekordního čísla –
133 milionů Kč. Na začátku června
1945 měl podnik v držení bezmála
58 ha pozemků (mj. i louky, zahrady a lesy) – téměř 8 ha se nacházelo přímo v areálu továrny.
Většího nárůstu počtu zaměstnanců bylo dosaženo teprve mezi
říjnem 1938 a létem 1939, a to konkrétně z 3 700 na 4 607 osob. První
měsíce po Mnichovu tak byly pro
produkci vlny velmi příznivé, výhodnost vstupu na celoněmecký trh

se odrazil ve vydatných státních
zakázkách. Se zahájením válečných operací však začala továrna
ztrácet mužské osazenstvo, k tomu
se přidala konﬁskace surovin a zavedení zpracování kontingentů, což
mělo následek omezování výroby
a propuštění. Na sklonku března
1940 tak měla ﬁrma už jen 2 787
pracovníků.
Na konci února 1942 byly koncernu Volkswagenwerk Berlín
(VWW) nabídnuty prostory v továrně k válečné zbrojní výrobě.
V Nejdku byla zřízena pobočka
VWW jako první a zároveň jediná v českých zemích ve velkém
rozsahu. Především se zde montovaly a opravovaly velké součásti letadel značky Junkers. Kvůli
nedostatku pracovních sil zde byli
zaměstnáváni i zahraniční dělníci
(především Rusové a Ukrajinci),
kteří byli ubytováni v dřevěných
barácích v blízkosti vlakového
nádraží, kde se nyní nachází ﬁrma Witte-Automotive. Zahraniční
dělníci se na válečné výrobě podíleli stále větší měrou – v červenci
1943 bylo v NWK zaměstnáno
2 611 osob (z toho v textilní výrobě 1 680 osob včetně 16 cizinců)
a ve zbrojení 931 osob (z toho 243
cizinců). Postupně počet zaměstnanců ve zbrojení převýšil množství zaměstnanců v textilní výrobě.
Tomu odpovídalo i využití plochy
továrny – v prosinci 1944 využíva-

la textilní výroba 28 tisíc m2 plochy
továrny, zato pro zbrojení bylo určeno přes 95 tisíc m2.
Nejdek, kam se na sklonku války stahovala před bombardováním
v rámci VWW část pracovních sil,
byl tehdy označován za nadějné
nové centrum výroby letadel celého koncernu. Zůstalo nakonec jen
u plánů, skutečnost byla jiná...
Lahusenové si byli velmi dobře
vědomi, že vytváření příznivějších
pracovních podmínek pro zaměstnance a provádění důmyslné sociální politiky se musí nutně odrazit
ve výkonu celého podniku. Mnohá
opatření praktikovaná v sociální
sféře jsou i na dnešní dobu unikátní.
Již v roce 1886 se začalo s výstavbou bytových domů pro zaměstnance, do konce 20. let jich
vzniklo více než čtyřicet. Podle
přehledu nemovitého majetku
z roku 1945 disponovala továrna
celkově 83 domy s 509 byty.
Podstatnou úlohu sehrávala
v továrně zaměstnanost žen. Když
si uvědomíme, že většinu osazenstva tvořily ženy, je zřejmé, že by
provoz odchodem žen na mateřskou dovolenou ztrácel potřebnou
a mnohdy zaučenou pracovní sílu.
V březnu 1925 se otevřely jesle,
do nichž matky přinášely své děti
od jednoho roku věku před pracovními směnami, kojily je každé
tři hodiny a po pracovní době si je
opět vyzvedly.
Mezi jiná opatření v péči o pracovníky patřilo odměňování dlouholetých zaměstnanců podle počtu
odpracovaných let – 25, 40 a 50 let.
Mimo prémie ve výši jednoho, tří
nebo šesti měsíčních platů vznikl
nárok na jeden až šest dnů dovolené, jejíž množství bylo závislé ještě
na pracovním zařazení.
O tom, že rodina je základ státu, byli velmi přesvědčeni i Lahusenové, kteří podporovali rodinný
život. Od roku 1912 udělovala
Nadace Carla a Armine Lahusenových (poté jako Lahusenova nadace) jednorázový ﬁnanční příspěvek
manželským párům, které dosáhly
stříbrné nebo zlaté svatby. Podmínkou bylo, že alespoň jeden z manželů musel tehdy pracovat v NWK.
text Pavel Andrš
foto archiv autora
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Z Nových Hamrů
Na zimních olympijských hrách v ruském Soči v únoru
2014 budou mít svého zástupce i Krušné hory. Barvy trikolóry na nich bude v běhu na lyžích hájit mladá česká
reprezentantka Petra Nováková.

Jaký je tvůj vztah ke Krušným
horám – k místům, kde jsi vyrůstala a zatím stále žiješ?
Je to opravdu zvláštní, když
jsem dříve každý den vyrážela
doma v Krušných horách na tréninky nebo procházky se psem,

nepociťovala jsem štěstí ani radost.
Jednoduše jsem byla venku. Nyní,
jak hodně cestuji a doma se ukážu
jednou za „uherský“ rok, příroda
a okolí Nových Hamrů mi dokáže
vykouzlit úsměv na tváři. Cítím se
tu šťastná, prostě ta krajina ke mně

S bratrem na státní hranici v Korcích v Krušných horách v roce 2003

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

patří, a když jsem pryč, moc mi
chybí. Ráda se vracím.
Jak se děvče z Nových Hamrů
bez pomoci pohádkových bytostí
dostane až na olympijské hry a co
od své účasti na nich očekává?
Za tím stojí léta práce, vrcholem
mého celoživotního trénování je
právě olympiáda. Každý odtrénovaný rok byl dílkem k letošní zimě.
Přemýšlením o olympijských hrách

S mámou na Hřebečné v roce 2003

a o svém teoretickém výsledku
na nich si však zatím nelámu hlavu. Plně se věnuji tréninku a uvidíme, jaký bude výsledek. Nebudu
ale lhát, jsem z toho nadšená. Jen
si vzpomeňte na „Kokosy na sněhu“… Já pojedu na olympiádu,
budu tam reprezentovat, mám takovou radost.
Vzpomeneš si ještě někdy
na sportovní začátky? Předpokládám, že jistě hodně pomáhali
rodiče, nebo to bylo jinak?
Pocházím ze sportovní rodiny.
Můj pradědeček Josef Jindra, jak
jste se mimo jiné zmínili v srpnovém čísle Luftu, patřil mezi zakládající členy horské služby v Krušných horách. Maminka byla také
úspěšná lyžařka, která se dostala
prakticky až na hranici reprezentace. Nesmím zapomenout ani
na svého mladšího bratra Michala,
který je v současnosti členem juniorské reprezentace. Samozřejmě,
že rodiče jsou základ. Ať už tím, že
položí první stavební kámen, nebo

i jako ﬁnanční podpora. Možná
si někdo řekne: tak koupili holce
jedny lyže a hole a může jít běhat.
Ve skutečnosti jsou to ale nesmírné
obnosy, nejvíce ovšem ty časové.
Vážím si jich za to a snažím se jim
to vždy jakkkoliv ulehčovat.
A co se týče mých sportovních
začátků? Táta tady v Nových Hamrech sjezdoval, takže první lyže,
na které jsem si stoupla, byly sjezdovky. Možná jsem uměla dřív jezdit na lyžích než chodit. A máma
mě samozřejmě táhla k běžkám.
Postupně jsem v TJ Jiskra Nejdek přičichla k orientačnímu běhu
a později ve Slavii Karlovy Vary
i k horskému kolu. Všechny sporty
dělám s nadšením, ať už je to třeba tenis nebo sjezdovky či snowboard. Dobře se u toho regeneruje.
Běh na lyžích je hodně tvrdý
a náročný sport. Určitě jsi měla
i krizová období. Jak ses s tím
vypořádala?
Je to hodně tvrdý sport. Neznám
trénink, po kterém bych nebyla
aspoň trochu unavená. Ale to je
dobře. Pak totiž přijde TEN pocit, že víte, že jste odtrénovali, co
jste měli. Nikdy jsem neuvažovala
o tom, že bych měla s lyžemi skončit, vyjma loňského roku, kdy mě

Republikové začátky: Petra Nováková s číslem 30

provázela celá řada zdravotních
problémů. Asi čtyři měsíce jsem léčila utržené kloubní pouzdro v rameni a další přibližně čtyři měsíce
mononukleózu. Byla tady i možnost, že bych s lyžováním skončila
a věnovala se naplno vysoké škole.
Ale láska ke sportu a pohybu vše
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do Soči
PETRA NOVÁKOVÁ
Narodila se 17. srpna 1993 v Karlových
Varech, svá nejmladší léta prožila střídavě
u babiček v Nových Hamrech a Karlových
Varech a s rodiči v Nejdku, kam chodila
i na základní školu a do svého prvního sportovního oddílu TJ Jiskra Nejdek. Ve 13 letech přestoupila do Lyžařského klubu (LK)
Slovan Karlovy Vary. V Základní umělecké
škole Nejdek hrála na klavír, příčnou a zobcovou ﬂétnu, jeden rok
zkusila i zpěv. V roce 2012 složila maturitu na Prvním českém
gymnáziu v Karlových Varech, v současnosti studuje obor Forenzní analýzy na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Díky
výsledkům na mistrovství světa ve Val di Fiemme v únoru 2013
byla zařazena do reprezentačního družstva A – ženy a nyní se připravuje na závody v běhu na lyžích na olympijských hrách v Soči.
Na stupních vítězů s bratrem: 1. místo na mistrovství ČR v Horních
Mísečkách

přemohla. Krůček po krůčku jsem
se připravovala ke vstupu do světové elity. Nemůžu tvrdit, že to
bylo odmalička cílené, dělala jsem
to spíše pro rodiče, ale s nárůstem
tréninků a výkonnosti tento cíl přicházel sám.
Můžeš nám prozradit nebo představit svůj sportovní vzor?
Možná se to bude zdát zvláštní, ale konkrétní sportovní vzor
nemám. Beru si od každého sportovce něco, co dělá opravdu dobře.
Já spíš sportovce uznávám, než že
bych je měla za vzor. Vždyť i ten,
co je ve světovém poháru na posledním místě, pro sport obětoval
tolik energie, síly, sebezapření
a času. Dělá to pro lásku ke sportu.
A to je ten největší zázrak, ta největší motivace.
Co považuješ zatím za své největší sportovní úspěchy?
Špatně se to srovnává. Za největší úspěch zatím považuji účast
na mistrovství světa ve Val di
Fiemme v loňské sezóně, i když
jsem tam nepředvedla žádný skvělý výsledek. Do roku 2010 jsem
jezdila pouze celorepublikové závody (Český pohár), kde jsem pravidelně získávala titul mistra ČR.
V roce 2011 jsem poprvé závodila na mistrovství světa juniorů
(MSJ) v Otepää, a ačkoliv jsem
věkem patřila ještě do staršího dorostu, dojela jsem si pro 25. místo
na 5 km volně, 19. místo ve sprin-

tu klasicky a 17. místo 5 + 5 km
ve skiatlonu. Téhož roku jsem závodila na evropské zimní olympiádě mládeže (EYOWF) v Liberci
a skončila na 6. místě na 7,5 km
klasicky a 5 km volně a na 8. místě v kombinované štafetě. V roce
2012 jsem stihla absolvovat pouze pár závodů: OPA CUP (alpský
pohár) ve St. Ulrichu s 5. místem
na 5 km klasicky a 10 km volně.
Nominovala jsem se na MSJ do tureckého Erzurrumu, ale tam jsem
již kvůli zdravotním problémům
neodjela. V letošním roce na MSJ
v Liberci jsem získala 14. místo
na 5 km volně, 13. místo 5 + 5 km
ve skiatlonu a 9. místo ve štafetě.
Na svém prvním světovém po-

háru v Davosu jsem skončila 48.
na 10 km volně. A nakonec na mistrovství světa ve Val di Fiemme
jsem byla 56. na 10 km volně, 14.
v team sprintu a 12. ve štafetě.
Dá se skloubit vrcholový sport
se studiem na vysoké škole, obojí
na špičkové úrovni?

sporty než ty, které mám v rámci
přípravy na lyže. Dále si odpočinu u klavíru, trénuji plíce hraním
na příčnou ﬂétnu. Od letošního
jara navštěvuji v Praze pana Milana Moravce, je sice plaveckým trenérem, ale v průběhu trenérské práce se začal zabývat
psychickou stránkou sportovce

Letní příprava na kolečkových bruslích – Oberwiesenthal

Loni jsem zjistila, že dá. Sice
horko těžko, ale dá. Jen jsem si
mohla zvolit trochu lehčí školu.
Ale jaké si to člověk udělá, takové
to má.

V cíli na letošním mistrovství světa
juniorů v Liberci

Máš určitě hodně nabitý program – sport, škola atd. Máš ještě nějaké další aktivity, koníčky?
Své koníčky považuji za část
regenerace. Ráda dělám i jiné

a jejím rozvojem. Závodníkovo
tělo z anatomické a fyziologické
stránky je známo dokonale, z té
duševní téměř vůbec a na té může
sportovec právě pracovat. Pracujeme spolu s pozorností a s duševním stavem – je to obohacující
pro mysl i duši. Smyslem spolupráce je tedy rozvoj psychické
stránky a její zařazení do závodní
činnosti.

ročník 2 / číslo 11 LISTOPAD 2013 / Strana 13

ním přesvědčením, nebo to zatím
neřešíš?
Jak už jsem naznačila, sport je
mou životní ﬁlozoﬁí. Pokud by nebyl, po loňských problémech bych
se do stopy nevrátila.

Své cíle neřeším. Uvidím, co přijde, a s tím
se potom poperu.
Věřím, že jsem silná a že to zvládnu. Měla jsem
opět drobný karambol při tréninku na kolečkových lyžích,
mám zhmožděné
koleno, a proto
je teď můj hlavní cíl urychleně se
dát do pořádku, odjet
na měsíc na sever a odtrénovat ještě to, co mi zbývá.
Z hlediska dlouhodobých cílů chci
dále zlepšovat hlavně svoji fyzickou kondici a začít bodovat ve světovém poháru. Teď bych ale hlavně chtěla bojovat pod pěti kruhy
v Soči.

Jaké jsou tvé cíle do budoucna
obecně a jaké ve sportovní oblasti?

Závěrem bych ti chtěl spolu
s našimi čtenáři popřát hodně

Práce na zvýšení pozornosti

Jsi atraktivní mladá dáma. Co
kluci?
S přítelem jsme spolu již téměř
tři roky. Též běhá na lyžích a to nás
spojuje.
Vím, že je to trochu předčasná
otázka, ale přesto se ptám. Je
sport tvojí životní ﬁlozoﬁí, osob-

zdraví, co nejúspěšnější start do letošní zimní sezóny
a maximální
spokojenost
z výsledků na
olympijských hrách.
rozhovor
vedl Jiří
Kupilík
foto:
archiv Petry
Novákové
NOVÉ HAMRY A OH
Petra Nováková bude v pořadí již druhým zástupcem
Nových Hamrů na OH.
V Atlantě v roce 1996 reprezentoval Pavel Janda
ve vodním slalomu a obsadil
dvacáté místo.

Děvčata z Abertam
se v norské olympijské hale neztratila
V norském Lillehammeru se od 3. do 8. října 2013
konalo mistrovství Evropy mažoretek, a to i za účasti dvou děvčat z Abertam. O Denise Fekiačové již
někteří z vás možná slyšeli. Letos se k ní přiřadila
Dominika Gordíková. Obě děvčata patří mezi mažoretky a twirls Oskarky z Městského domu dětí a mládeže Ostrov. Ve dvou disciplínách (sólo a duo s rekvizitou a hůlkou) získala medaile a poháry. V Norsku
je doprovázeli i další zástupci Abertam, pan Bedřich
Siegl, vedoucí celé skupiny, a mezinárodní porotkyně paní Eva Žiláková.
Výprava děvčat si přivezla celkem sedm pohárů,
čtyři medaile a ani jedna ze soutěžících Oskarek se
nevrátila bez ocenění.
Za vedení Oskarek Eva Žiláková, Bedřich Siegl

Chipmans Abertamy
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Denisa Fekiačová a Dominika Gordíková v olympijské hale v Lillehammeru

Rádi bychom touto cestou poděkovali městu Abertamy za ﬁnanční příspěvek k účasti naší dcery Dominiky Gordikové na ME v norském Lillehammeru. Jsou zde i další nadané a šikovné děti a rozhodně stojí za to
je podporovat.
Andrea Straková a Pavel Gordik
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Až na nejvyšší horu světa…

Trasa závodu

Byl pozdní večer – 4. říjen –
večerní říjen, byl vandru čas, jelenův hlas zval k toulání nás…
I tak dal by se parafrázovat III.
ročník náročného 24hodinového
turisticko-orientačního závodu „Až
na nejvyšší horu světa aneb Krušnohorská osmitisícovka“ ve dnech
4. až 6. října, který opět připravilo
Občanské sdružení skautů a skautek Lilie ve spolupráci s junáckým
přístavem Orion Karlovy Vary.
Přestože závody pořádali skauti,
byly určeny pro všechny milovníky Krušných hor od 16 do 100
let.
Start se uskutečnil 4. října v podvečerních a večerních hodinách
na Hřebečné, kde se postupně
objevilo 32 závodníků v 16 soutěžních týmech. Mezi odvážnými
muži a chlapci se našlo i několik
žen a dívek. Také věk byl rozličný. Nejmladším bylo teprve 17 let,
nejstarším pak již pomalu klepe
na záda šedesátka. Dokonce ten
nejstarší již šedesátku před dvěma
roky pokořil. Účastníci dorazili ze
všech koutů našeho kraje – Karlových Varů, Ostrova, Horního Slavkova, Hroznětína, Kovářské, ale
i z Nové Role či Dalovic. Nejdále
to k nám měl soutěžící ze severu Čech, který přijel až ze Sloupu
v Čechách.
Na závodníky čekalo osm krušnohorských vrcholů, jejichž celková nadmořská výška v součtu
přesáhla 8 000 m. Pro letošní rok
byly vybrány na české straně Krušných hor Blatenský vrch (1 043 m),
Dračí skála u Perninku (953 m),
Švýcárna (980 m), Nad Lípou (717
m), Vlčí hřbet u Mariánské (902 m)

a Klínovec (1 244 m). Na německé straně pak Kleiner Fichtelberg
(1 205 m) a Eisenberg (1 028 m –
kontrolní stanoviště nedaleko kavárny Waldeck 976 m). Start i cíl
byl na Hřebečné. Celková délka
závodu tak byla zhruba 65 kilometrů, ale záleželo na každém ze soutěžních týmů, jakou trasu si zvolí
a který vrchol zdolá první. Někteří
vyrazili nejprve do Německa, jiní
začali zdolávat vrcholky na české
straně. Pokaždé se nepotvrdilo,
že nejpřímější trasa je ta nejlepší.
Vyrazit z Klínovce na Vlčí hřbet
přes Jáchymov se neukázalo jako
nejšťastnější – náročný terén pod
lanovkou ubral mnoho sil. Také
stoupání z Lípy na vrchol Švýcárna stálo mnohé hodně přemáhání.
Jako velmi náročný se pro svůj
kamenitý terén ukázal i Vlčí hřbet.
Cesta však nepřinášela jen útrapy,

krásné slunné počasí přímo lákalo
k podzimnímu toulání.
Přes všechny nesnáze cest, únavu a chladný večer zdolalo nakonec
všech osm vrcholů 17 závodníků
z osmi soutěžních týmů. Zasloužené první místo získal Martin Jiřík
(34 let), startující za skautský oddíl
Bystřina, v rekordně krátkém čase
8 hodin 20 minut. Na druhém místě se umístil startovní tým číslo 2 –
Jan Matuštík (18 let) a Jiří Smrčka
(17 let) také z oddílu Bystřina, kteří
pokořili Krušné hory za 13 hodin
a 29 minut. Třetí příčku s časem
15 hodin 14 minut obsadil Martin
Piras (22 let) z karlovarského od-

Odpočinek v Jáchymově

dílu RS Aldebaran. Petru Čekalovi
(46 let) z Kovářské uteklo třetí místo jen o pouhých 22 minut. Ostatní
závodníci, kteří zdolali všechny vrcholy v časech 18 hodin 5 minut až
20 hodin 15 minut, skončili na 5. až

8. místě. Vítězům, ale i všem ostatním závodníkům patří upřímná
gratulace k dosaženým výkonům.

Martin Jiřík – to ještě netušil, že vyhraje

Slavnostní vyhlášení výsledků
proběhlo v neděli 6. října na Hřebečné. Vítězové získali nádherné
publikace s tematikou Krušných
hor, ale ani ostatní účastníci nepřišli zkrátka. Nejenže si všichni
odnesli úžasné zážitky z krásných
výhledů na Krušné hory, ale také
pamětní list a alespoň drobnou
cenu. Velké díky za to patří především partnerům akce – městu
Boží Dar, dále městu Abertamy
a také cukrárně Čtyřlístek z Kraslic
za vynikající sladkou závěrečnou
tečku. V neposlední řadě děkujeme
také všem organizátorům.
Věříme, že i příští rok nám budou Krušné hory přát a na startu se
opět sejdeme v hojném počtu.
Josef Macke
Občanské sdružení skautů
a skautek Lilie
Skautský oddíl Bystřina

Účastníci a organizátoři

ročník 2 / číslo 11 LISTOPAD 2013 / Strana 15

Krušnohorské údolí,

Pietní akt Mohyla Eliáš 2013

Západně od Jáchymova je
dlouhé a hluboké údolí, jímž
protéká Eliášský potok. Byly zde
uranové doly Eduard, Rovnost,
Eliáš, v jeho spodní části potom
Adam a Eva. Každý rok zde pořádají místní skauti pietní akt
„Mohyla Eliáš“. Jde o uctění památky vězňů, kteří trpěli a umírali v táborech zřízených k těžbě
uranové rudy pro Sovětský svaz.
Mezi nimi bylo i mnoho skautů,
lidí s vlastnostmi, jež komunistickému režimu byly nebezpečné. Někteří z nich jsou ještě naživu, mnozí se dokonce zúčastňují
i tohoto pietního aktu. Bohužel
stále častěji se vzpomíná na ty,
kteří nás již navždy opustili.

Po ukončení pietního aktu se
účastníci odeberou k nedalekému
táborovému ohni, kde pamětníci
vyprávějí o tom, jaké zde vládly
poměry, kde stávala jaká budova,
kde jaká technologie. Mladí se
se zájmem vyptávají. A ty úplně
nejmladší zajímá třeba jen to, jak
hoří oheň. Nikdo se tu nenudí.
Potom se kolem ohně utvoří kruh
přátelství, pokračuje volná zábava
a některé oddíly ze vzdálenějších
oblastí vyrážejí na výlet do okolí
anebo se vracejí domů.
Zúčastnil jsem se posledních
tří setkání u mohyly a vždy jsem
obdivoval ducha těchto srdečných
a velice aktivních skautů. Při jejich
poutavém vyprávění jsem se v du-
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chu do té doby přenesl. Najednou
se přede mnou zase objevily dřevěné i betonové baráky, rachotící
pásové dopravníky, kulové mlýny
na rudu, nákladní auta, jež ji odvážela, křik mistrů na úpravně. A zavzpomínal jsem i na souvislosti
a poměry ve státě a světě, které
to vše způsobily. V té chvíli jsem
si uvědomil, že se zde v minulosti stalo také mnoho jiných, nikoliv jen negativních událostí. Něco
z těchto starých časů se pokusím
popsat.
V patnáctém století se začínají objevovat první kapitalistické
vztahy. Vznikají banky, úvěrování,
rozvíjejí se řemesla, mezinárodní
obchod, také vydržování velkých
žoldnéřských armád. Pohyb peněz
velkých objemů vyžadoval mince
větší hodnoty. Bohužel se nedostávalo zlata, a proto se začaly razit
velké stříbrné mince, které svojí hodnotou odpovídaly zlatým.
Nastal hlad po stříbře. To se již
těžilo na saské straně Krušných
hor, avšak počet nových nálezů se
zmenšoval. Začalo hledání stříbra
i na české straně, do té doby pokryté hustými hvozdy. V roce 1512
došlo k ražbě štoly nad osadou
Konradsgrün (nyní Jáchymov),
kde byly určité náznaky, že by se
zde stříbrné rudy mohly najít. Teprve v roce 1516 se v této Nálezné
štole (v dolní části jáchymovského náměstí) narazilo na nesmírně
bohaté nálezy. Z blízkého i vzdáleného okolí přicházeli „stříbrokopové“, nastala stříbrná horečka. Již
koncem roku 1516 zde bylo tolik
lidí, domů, dolů i štol, že hrabě
Štěpán Šlik založil horní město.
Vznikl Jáchymov. A všude se hledalo stříbro, nejen podél Jáchymovského, ale i Eliášského potoka. I zde se našlo, vznikl důl Eliáš
a začala se psát historie Eliášského
údolí.
V šestnáctém století nastal v jáchymovském revíru rozvoj důlní techniky. Začala se využívat
síla vodních toků v obou údolích.
V provozu byla horní díla cechu
Eliáš, později se začala hloubit ještě Rudolfova šachta (1792). Důlní díla, štoly, jámy zprvu nebyly
příliš hluboké, ale již v polovině
16. století se v jáchymovské oblas-

ti dosahovalo značných hloubek.
V té době to byly jedny z nejhlubších dolů vůbec. Největší hloubka
206 láter (395 m) byla dosažena
na Eliášské žíle. Pro vynesení horniny a vyčerpání vody z takové
hloubky byla již potřeba pořádná
síla. K tomu účelu se užívala vodní
kola.
Aby se dosáhlo potřebné síly,
měla tato vodní kola veliký průměr. Uvádí se, že se jejich pomocí dosahovalo až šestkrát větších
výkonů než koňským žentourem.
Nejprve se užívaly rozměrné
velkovrátky s dvojitým vodním

Model vratného vodního kola v muzeu v Jáchymově (vyfotografováno
se svolením ředitelky muzea)

kolem pro obousměrný pohyb,
později byla tato kola upravena
i pro čerpání vody. Toto tzv. vratné kolo (Kehrrad) bylo původně
slovenským vynálezem. Údaj, že
první takové kolo bylo postaveno
v Jáchymově již roku 1521, nelze
doložit. Není to však vyloučené.
S určitostí je však doložené v roce
1539 v Abertamech, kde bylo použito pro odvodňování.
V té době byl také postaven obdobný stroj nad ústím jáchymovské jámy Eliáš. Na Eliášském dole
se také úspěšně zkoušel strojní
vrátek na vodní pohon pro čerpací
i těžební práce (1563). Vodní kolo
na dole Svornost mělo průměr
10,6 m, na Eliáši bylo ještě větší
– 12,3 m, a dosáhlo by tak výšky
čtvrtého patra dnešních panelových domů. V oblasti Eliáše byl
stále velký problém s čerpáním
vody z hlubin, je proto nanejvýš
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kterým prošly dějiny

Mihadlo je jáchymovský vynález z poloviny 16. století pro přenos síly vodního kola i přes kopec na vzdálenost až 1 km

pravděpodobné, že i jáchymovský
vynález mihadlo se nejprve uplatnil právě zde.
V následujících válkách musely tímto údolím táhnout armády.
Po třicetileté válce odešla část protestantského obyvatelstva a také
dolování téměř ustalo. Význam
Jáchymova vzrostl opět v polovině 19. století. Cech Eliáš byl
tehdy důležitým jáchymovským
dolem, v němž se těžily rudy kobaltu a uranu. Nedlouho předtím
zde byly nalezeny vzácné minerály, které prozkoumal švédský
chemik Berzelius (1816). V roce
1850 se v celém mocnářství slavilo 100 let od narození významného
geologa, profesora Wernera. V Jáchymově byly tyto oslavy veliké,
vždyť profesor Werner z báňské
akademie ve Freibergu pracoval často v Jáchymově, například

Důl Eliáš kolem roku 1900

na dědičné Danielově štole na žíle
Eliáš a Schweizer. Oslavy začaly
nádherným průvodem hornického
lidu s hornickou kapelou od radnice v Jáchymově ke slavnostně
vyzdobenému dolu Rudolf. Tam
se konaly proslovy funkcionářů
a důl byl slavnostně přejmenován
na Werner (a téměř o dalších sto let
později na Rovnost). Poté se všichni ve slavnostní náladě odebrali
k dolu Eliáš. Zde na ně čekalo vystoupení pěveckého souboru, jenž
vícehlasně zazpíval hornické písně, následovalo pohoštění a hudba
s tancem. Jak by se tehdy všichni
divili, kdyby věděli, co zde bude
za sto let!
I z rudy z dolu Eliáš se vyráběly
uranové barvy, a tak se ruda odtud
jistě dostala i do zbytků z této výroby. V těchto zbytcích objevila
Marie Curie nové prvky polonium

a radium (1898). Když byla v roce
1905 naměřena veliká radioaktivita jáchymovských důlních vod,
začal se touto problematikou intenzivně zabývat Ing. Josef Štěp
a objevil na dole Werner dva silné
radioaktivní prameny. Nicméně
staré dobové pohlednice udávají
jako původní zdroj radioaktivní
vody důl Eliáš. Z dolu Werner byla
radonová voda nejprve donášena
v putnách, později dovážena volským spřežením do prvních radonových lázní, jež se nacházely
v domě pekaře Kühna v Jáchymově na náměstí. Zde se léčil i spisovatel Karel May.

začalo poslední, tentokráte děsivé
dějství historie, která prošla Eliášským údolím.
I za druhé světové války tady
pokračovala těžba uranu. To byl
počátek s tím spojeného lidského
utrpení. Pracovní síly tehdy tvořili francouzští váleční zajatci. Že
neměli na růžích ustláno, o tom
svědčí fakt, že byli vyreklamováni
Mezinárodním červeným křížem
z podmínek „nelidské a životu
nebezpečné práce“. Nahradili je
sovětští zajatci, kteří tuto ochranu
neměli. Krátce po válce zde těžili
uran Sověti a jako pracovní síly
použili německé válečné zajatce.

Skautský kruh přátelství

V posledním roce první světové války došel na ministerstvo
do Vídně dopis světoznámého fyzika Maxe Plancka, který na konci roku 1918 obdržel Nobelovu
cenu za fyziku. Ten protestoval
proti snížení dodávek radia Pruské královské akademii věd (1 mg
za 500 M). V tomto ústavu pokračovaly pokusy s radioaktivním
materiálem z jáchymovské oblasti
průběžně i po první světové válce
a vyvrcholily v roce 1938. V prosinci 1938 byla oznámena možnost
štěpení uranu, při němž se uvolní
ohromné množství energie. Objev
učinil německý fyzik Otto Hahn se
svým asistentem Fritzem Strassmannem v Chemickém institutu
císaře Viléma a uveřejnil ho krátce před Vánocemi téhož roku. Tak

Původně německé zajatecké tábory museli rozšířit. Ostrahu však
raﬁnovaně svěřili Čechům, a tak si
vyškolili sbor „bachařů“. Po roce
1948, v době zinscenovaných procesů po vzoru Sovětského svazu,
vrcholil fyzický a psychický nátlak
na zatčené. Zajatecké tábory včetně ostrahy se změnily na tábory
nucené práce.
Probírám se ze svého rozjímání. Jsme zpět u skautské mohyly
na Eliáši. Položme každý svůj kámen na mohylu a buďme rádi, že
tyto neblahé časy jsou již dávno
za námi, že je mnozí z nás neprožili a že si je ani nemohou pamatovat. Ale nezapomeňme na heslo
Mohyly Eliáš: „Bojuj se zlem!“.
Jaroslav Ochec,
foto: archiv autora
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Jindřišské skály – Strašidla v novém kabátě
V okolí Horní Blatné je v přírodě mnoho krásných míst, která
využívají místní občané i návštěvníci ke sportu, procházkám, chvílím odpočinku i poznání. Jedním
z takových jsou i Jindřišské skály
– Strašidla.
Najdeme je necelé dva kilometry
od centra Horní Blatné, ukryté v lesích, vede k nim však vyšlapaná
cesta. Jde o dva související rozsáhlé skalní výstupy s balvanitými sutěmi, jejich výška dosahuje přes 20
metrů. Z těchto skalisek je i pěkný
výhled na Krušné hory, zvláště pak
na údolí Blatenského potoka. Staly
se tak oblíbeným turistickým cílem
a mimořádně působivým krajinným prvkem s vysokou estetic-

kou hodnotou. Jejich území, které
utváří typický vzhled krušnohorské
krajiny, bylo proto registrováno
jako významný krajinný prvek, a je
tak zákonem chráněno před poškozováním. Zároveň však je udržováno tak, aby se jeho vzhled a poslání
nezhoršovaly.
Proto letos na podzim proběhla
jeho údržba, spočívající ve výměně značení a informačních tabulí
a sloupků, byly vyřezány náletové
dřeviny na okrajích skal a uklizeny odpadky poházené v nejbližším okolí. Údržbu zajistil odbor
životního prostředí v Ostrově,
práce provedli horolezci, kteří
po sportovní stránce skály nejvíce
využívají. Především jim patří dík

za zlepšení stavu krásné lokality
pro všechny její návštěvníky.
Tomáš Čepelák
foto Karel Vozáb

Mezinárodní hasičské cvičení v Českém Mlýně

Společný nástup a uvítání

V pátek 25. října se v Českém
Mlýně u Zlatého Kopce konalo
česko-německé hasičské cvičení.
Proběhlo v rámci projektu Požární
a ostatní bezpečnost obyvatel v regionu Centrální Krušnohoří, spolu-

ﬁnancovaného z programu Cíl 3.
V rámci tohoto projektu, který
běží od roku 2009 a jehož partnery jsou Boží Dar, Breitenbrunn,
Oberwiesenthal a Loučná pod Klínovcem, již byla pořízena hasičská

Nasazená technika
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vozidla pro Breitenbrunn, Oberwiesenthal a Boží Dar. V Breitenbrunnu byl vybudován sklad
materiálu nutného ke zdolávání
následků katastrof, v Božím Daru
nová hasičská zbrojnice se zázemím městské policie a v Loučné
nový systém požárních hydrantů.
Projekt nastartoval intenzivní spolupráci mezi partnerskými
hasičskými sbory. Dvakrát ročně probíhají společná cvičení
jak na českém, tak na německém
území, pokaždé s jiným scénářem. Při minulých cvičeních byla
nacvičována například evakuace
zraněných osob z hořícího hotelu
v Oberwiesenthalu nebo dálková
doprava vody v Breitenbrunnu. Při
nynějším cvičení jsme spolupracovali při zdolávání lesního požáru
v blízkosti státní hranice.

V akci

Investice z evropských fondů do nové techniky významně
zlepšuje připravenost hasičských
sborů. Zatímco se v některých
obcích tráví čas údržbou muzejní
techniky, my se můžeme věnovat
smysluplnému nácviku a přípravě
na ostrý zásah.
Vilém Schwarz,
starosta hasičů Boží Dar

Nová hasičská zbrojnice v Božím Daru
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Karlova stezka propojí několik cyklotras

Do programu Cíl 3 přeshraniční
spolupráce Česká republika – Sasko byl v srpnu 2011 podán projekt
Karlova stezka/Karlsroute. Jde
o projekt vytvoření přeshraničního systému cyklostezek, kterému
byla přidělena dotace 353 tisíc eur.
Lead partnerem projektu s celkovými náklady 2 miliony eur je obec
Eibenstock.
Propojením stávajících cyklotras na české a německé straně by
mělo dojít k vytvoření přeshraniční cyklostezky Aue – Eibenstock/Sosa – Johanngeorgenstadt
– Nejdek – Nová Role – Karlovy
Vary pod názvem Karlova stezka.
Součástí tohoto projektu je také
vybudování osvětlené cyklostezky z Perninku do Abertam, která
bude sloužit jako spojnice nejen
turistům a návštěvníkům regionu,

ale především místním obyvatelům.
Výstavbu cyklostezky zahájila v květnu letošního roku ﬁrma
Dredger s.r.o. z Dubiny, vítěz výběrového řízení. Práce ztěžovalo
rašelinné podloží trasy
a ne vždy příjemné
počasí. V uplynulých
dnech byla stavba předána, kolaudace byla
naplánovana na 12.
listopadu 2013 a slavnostní otevření proběhne příští rok
na jaře. Celkové náklady výstavby se vyšplhaly na cca 5 milionů
korun. O nutné předﬁnancování
projektu se podělily stejným dílem
město Abertamy a obec Pernink.
Touto stavbou jsme splnili jen
část plánovaného projektu, v příštím roce budeme pokračovat
značením celé trasy jednotným

logem „Karlova stezka“ a také
tiskem propagačních materiálů.
Celý projekt by měl být dokončen
do 31. 12. 2014. Pokud to bude jen
trochu možné, budeme se snažit
trasu udržovat také v zimě.
Osvětlení cyklostezky
je naplánované jako další fáze, která je v jednání mezi obcemi Pernink
a Abertamy a bude záležet také na tom, zda se
povede sehnat prostředky
z evropských fondů na výstavbu
a provoz.
Druhým partnerem na české
straně je kromě mikroregionu Svazek obcí Bystřice také obec Nové
Hamry, přes kterou povede hlavní
trasa Karlovy stezky. Z ní se bude
moci napojit na okruh po obcích
svazku. Tato část projektu byla dokončena již v červnu 2013.

Více informací naleznete na
http://www.karlsroute.eu/cz/home/
a www.svazek-bystrice.cz.
Lucie Michálková,
manažerka Svazku obcí Bystřice
Jirka Tůmová,
předsedkyně Svazku obcí Bystřice
foto Jiří Kupilík
Svazek obcí Bystřice byl
založen jako zájmové sdružení právnických osob se
sídlem v obci Pernink. Dne
26. 7. 2005 byl podle zákona o obcích zaregistrován
na ČSÚ a téhož dne byl zapsán do registru zájmových
sdružení právnických osob
na Krajském úřadě Karlovarského kraje. Členy svazku
jsou Abertamy, Hroznětín,
Horní Blatná, Merklín, Pernink a Potůčky a předmětem
jeho činnosti je zlepšení a rozvoj dopravní infrastruktury
regionu a opatřování ﬁnančních prostředků, a to zejména
z dotací z evropských fondů.
Vzhledem k tomu, že region
je již řadu let postižen drastickým poklesem průmyslové výroby, byly veškeré tyto
činnosti zaměřeny na marketingové aktivity podporující
rozvoj cestovního ruchu.

Začátek stezky nad Perninkem

Ostrovské gymnázium slavilo 60. výročí

Studenti vědí, co chtějí

Zakončení průvodu na Mírovém náměstí

V letošním školním roce 2013/2014 si Gymnázium Ostrov připomíná
60. výročí svého vzniku. V pátek 11. října uspořádali ostrovští gymnazisté slavnostní průvod městem zakončený velkým happeningem na Mírovém náměstí před DK Ostrov. Navázali tak na dávnou slávu piaristického gymnázia a majálesů v 60. letech.

Do dalších let přejeme gymnáziu nadšené učitele, motivované
studenty, vstřícné rodiče, štědré sponzory, respektující radní a trochu
štěstí.
Ivan Machek
foto Barbora Fukárková, septima A
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Německá výstava kosmonautiky

Pohled na expoziční areál

Který kluk někdy netoužil
letět do vesmíru? Sen o dráze kosmonauta se ale splní jen
opravdové hrstce z nich. Dr. Sigmundu Jähnovi, který se narodil v roce 1937 v saském Morgenröthe-Rautenkranz nedaleko
Kraslic, se však tento sen splnil.
Od 26. srpna do 3. září 1978 se
zúčastnil společného vesmírného letu SSSR a NDR (So-

juz 31/Saljut 6/Sojuz 29), a tím
se také stal prvním Němcem,
který byl ve vesmíru.
Zpočátku malá expozice v Morgenröthe-Rautenkranz se časem
stala mezinárodně uznávanou výstavou kosmonautiky a od března
2007 se nachází v nově postavené
budově. Hlavním posláním této
v rámci Německa jedinečné expo-

Vlevo dole model vesmírného kluzáku „Sänger“ v měřítku 1 : 25, nahoře
model zpravodajské družice „Symphonie“ ve skutečné velikosti, dole model 1 : 1 sondy „Helios“ pro průzkum prostoru blízkého Slunci

Výstavní prostory
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zice je přiblížit široké veřejnosti,
jaký užitek má pro lidstvo vesmírný výzkum. Na základě poznatků
z astronomie jsou návštěvníkům
představeny první letecké a raketové experimenty. Na toto téma
pak navazuje expozice poznatků
o prvních družicích.

Širší prostor je věnován posádkovým letům do vesmíru. Návštěvník se dozví více například o přistání na Měsíci nebo o vesmírných
stanicích MIR a ISS. Výstava se
dále věnuje bezposádkovým letům, tedy zejména Zemi blízkým,
ale i mezigalaktickým družicím
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v Morgenröthe-Rautenkranz

Expozice o přistání na Měsíci

a sondám. Různé telekomunikační a meteorologické družice nebo
GPS satelity jsou dnes již běžnou
součástí našeho každodenního
života. Díky výborné spolupráci
s mezinárodními úřady pro kosmonautiku a vědeckými institucemi
je tak návštěvník působivě informován o aktuálním využití řady
dálkových družic či družic monitorujících životní prostředí v oborech, jako jsou meteorologie, kartograﬁe, oceánologie, komunikace
a ekologie, a o jejich výsledcích.
V části věnované posádkovým
kosmickým letům jsou zdokumentovány hlavně lety, kterých se
zúčastnili němečtí astronauti a kosmonauti. Hlavní část této expozice je samozřejmě věnována letu
prvního německého kosmonauta
a zdejšího rodáka dr. Sigmunda

Simulátor vesmírné stanice MIR – řídicí deska

Jähna. Vedle skafandrů a různých nástrojů pro průzkum jsou
zde vystaveny také osobní dárky
od kosmonautů různých národností včetně Vladímíra Remka. Tyto
osobní exponáty propůjčují výstavě zvláštní půvab.
Další část výstavy pak ukazuje,
že život ve vesmíru se odehrává
v tom nejužším prostoru. Největším vystaveným exponátem, pro
lidský pobyt však přesto malým,
je totiž originál tréninkového modulu kosmické stanice MIR. Právě
v tomto modulu získávala první
zkušenosti většina evropských kosmonautů.
V muzeu právě probíhá mimořádná výstava obrazů Země z kosmu. Ve speciálním vesmírném kině
může návštěvník sledovat ﬁlmy
o letech do vesmíru a jeho výzku-

mu. V současné době je možné tyto
dokumenty sledovat pouze v němčině a angličtině, ale v budoucnu
by měly být opatřeny také český-

Expozice je otevřena denně
od 10 do 17 hodin. Vstupné stojí
pro dospělé 6 eur, pro děti od 6
do 16 let, studenty a těžce posti-

Park planet

mi titulky. Ani český návštěvník
však nepřijde zkrátka. V muzeu je
k dispozici průvodce, v němž jsou
česky podrobně popsány veškeré
exponáty.

žené je to 3,50 eura. Děti do šesti
let mají vstup zdarma. Rodinné
vstupné činí 16 eura.
text a foto Ulrich Möckel
překlad Lenka Löfﬂerová

JAK SE TAM DOSTAT
Na Německou kosmickou výstavu v Morgenröthe-Rautenkranz se
dostaneme buď ve směru od hraničního přechodu Kraslice/Klingenthal, odkud pojedeme po silnici B283 směrem na Aue, nebo
od hraničního přechodu Potůčky/Johanngeorgenstadt přes Wildenthal, Carlsfeld, Wilzschhaus, kde se napojíme na silnici B 283
a pojedeme směrem na Klingenthal. V Morgenröthe-Rautenkranz
je cesta k výstavě dobře vyznačena.
Originál tréninkového simulátoru stanice MIR
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Horní Blatná, 28. 10. 2013

Oslava 28. října sportem, letos již popatnácté
Seriál podzimních krušnohorských přespolních běhů uzavřel v pořadí již 15. ročník výběhu z Horní Blatné na Blatenský vrch – „Blaťák“.
Slunečné, trochu větrné podzimní počasí přilákalo na start rekordní počet 325 závodníků všech věkových kategorií od mrňat až po veterány nejen z Čech, ale i ze sousedního Německa. Přeplněné parkoviště a lidské hemžení v místě startu připomínalo chvílemi všechno možné,
jen ne běžnou sportovní akci.

Parkoviště

Okolo hřiště

Na fotbalovém hřišti a v jeho nejbližším okolí se představilo 116 nejmladších a na samý vrchol Blatenského vrchu vyrazilo ve dvou vlnách
dalších 209 sportovců.

Děti po startu

Na „Blaťák“

Vyčerpání na tvářích v cíli brzy vystřídaly úsměv a radost. Dlouhodobé absolutní časové rekordy sice nepadly,
ale osobních nejlepších výkonů a vzájemných soubojů
mezi soupeřícími bylo víc než dost.

Tomáš Řehořek v cíli
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Dětská radost na stupních vítězů
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Z vyhlašování výsledků měli sice největší radost ti nejmenší, ale zaslouženému potlesku se na stupních vítězů nebránili ani ti starší. Velké
nasazení pořadatelů podpořil již tradičně i občerstvovací servis pana Vrány z penzionu Bohemia v Horní Blatné a rychlý čaj ve stánku pana
Mitterpacha na Blatenském vrchu. V hlavních kategoriích zvítězili Eva Skalníková z lyžařského klubu Slovanu Karlovy Vary a Jan Štochl
z atletického klubu Bílina.
Věříme, že minimálně 600 přítomných se dobře pobavilo nejen
sportem a krásnou přírodou, ale
i diskutováním o všem dalším, co
k životu patří.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří akci podpořili ﬁnančně: Lesům České republiky,
městu Horní Blatná, Dřevovýrobě Krásný Les, Igoru Zelenému, Otakaru Chlumskému, Auto
Ragazi a všem dalším nejmenovaným pomocníkům. A hodnocení? Přátelé, je dobře, že se těchto
veřejných akcí účastní čím dál
víc pozitivně smýšlejících, blbou
náladou nepoznamenaných, lidí.
A o tom to je.

Nejrychlejší ženy

Jiří Kupilík
foto Kateřina Žandová
a Jiří Dimitrov

Nejrychlejší muži

Nejdecký kros 2013
kategoriích. Dětí mladších sedmi
let bylo 63 a hodně mě potěšili
účastníci na trati příchozích maminek, tatínků, tet, strejdů, babiček
a dědečků. Navíc všech 63 dětí
bylo vyhlášeno, obdržely medaili,
diplomy a ceny. Za to děkuji všem
příznivcům klubu a jeho členům.
Přišlo mnoho děkovných a pochvalných mailů, v nichž pisatelé ocenili bezvadnou organizaci

„Kolikátý to byl letos ročník?“
zeptal se mě pamětník nejdeckého
lyžování pan Jaromír Frey. Nikdy
jsem o tom nepřemýšlela, vím jen,
že jsem letos se svými kamarády,
kteří se mění podle toho, které děti
zrovna v našem oddílu jsou, spolupořádala již 18. ročník závodu
na „Křížáku“. Předtím proběhly
dva ročníky na lyžařské chalupě
na Vysoké Jedli. Také se vyvedly,

závodu. Uspořádat takový závod
sebere vždy hodně sil jak fyzických, tak psychických. Ale to znají
všichni, kdo něco dělají pro druhé.
I proto za tyto reakce moc děkujeme.
Děkujeme všem za účast jak
v závodě, tak při fandění. Příští rok
se sejdeme 11. října.
Alena Veselá
foto Jarka Zusková

ale tratě „Křížáku“ nic nepřekoná.
Pamatuji, že už jako malá lyžařka
jsem tento závod v nejdeckém lese
v rámci přípravy na sezónu běhala.
Pak ale přišla přestávka, to když
naše generace byla na studiích
mimo město. Pomůže mi, prosím,
někdo „najít“ datum prvního ročníku přespolního běhu na Křížáku?
Letošního ročníku se zúčastnilo 205 závodníků v jednadvaceti
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Vzpomínka na Jirku Čáslavského

Jirka druhý zleva, Emil Zátopek pátý zleva

Diplom z Vasova běhu

Ani se nechce věřit, že 23. listopadu tomu bude již pět let, kdy
s námi není zakladatel a celoživotní
člen našeho lyžařského oddílu Slovan Karlovy Vary Ing. Jirka Čáslavský zvaný „Čáda“.
Jirka měl, samozřejmě kromě
ženy Hanky a svých tří kluků, dvě
sportovní lásky, a to lyžování a atletiku. S lyžováním začal někdy v roce
1949, kdy první kroky na lyžích
absolvoval u Perninku s kamarády
Petrem Funkem a Rudou Höhnlem.
Jako závodník byl typický „laufař”.
Pravidelně jezdil Jizerskou pade-

sátku, při níž několikrát atakoval
stupně nejvyšší, ale vyhrát ji dokázal
až jeho synovec Tomáš Čáslavský
v roce 1994. Jirka objezdil snad
všechny lyžařské maratony v Evropě
včetně slavného Vasova běhu.
V atletice mu jeho vztah k přespolním běhům vydržel až do smrti.
Mimo to se zúčastňoval pravidelně
silničních běhů a maratonů.
Za zmínku stojí nepřetržitá řada
více než třiceti startů na slavných
Běchovicích v letech 1964–1996.
Ze své účasti na mistrovství Evropy (ME) veteránů v silničním běhu
v roce 1986 v Bruggách si přinesl
organizační poznatky, které zužitkoval hned příští rok 1987 při pořádání
ME veteránů v Karlových Varech.
Za zmínku stojí, že se mu povedlo
na této akci prosadit do pozice startéra Emila Zátopka, který byl v té
době v nemilosti režimu a na veřejnosti nesměl vystupovat.
Kromě aktivního celoživotního
sportování stačil Jirka ještě pomoci
s trénováním a hlavně byl velmi aktivním „bafíkem (bafuňářem)”.
Na trénování s Čádou rád vzpomíná člen oddílu Michal Soukup:
„Měli jsme s Jirkou a Zdeňkem Havlinou tréninkovou skupinu asi pětadvaceti dětí. Říkali jsme jim „Pla-
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kavci“, protože se neustále litovaly,
jak to s námi mají těžké, kolik toho
musí naběhat a natrénovat.
V předrevolučním období jsme se
zhruba pět let dětem věnovali opravdu hodně. V létě téměř denně běhaly v lázeňských lesích a prakticky
každý víkend chodily na výlety nebo
se účastnily různých sportovních
akcí. V zimě jsme se snažili být
s nimi co nejvíce na lyžích, přes
týden na golfu v Olšových Vratech
a o víkendu na Božím Daru, většinou
na chatě Slovanka.
Pro mne, a myslím si, že i pro Jirku se Zdeňkem, to bylo jedno z nejhezčích období sportovního života.
Nejvíc mě ale těší, že obdobně to cítí

Jirka vpravo s číslem 228

ještě dnes bývalí „Plakavci“. V naší
skupině byl Zdeněk metodikem, já
organizátorem a opravdovým lyžařským trenérem byl jen Jirka. Přesto
jsme spolu vychovali celou řadu
dobrých lyžařů, z nichž nejlepší byl
Jirkův syn Ondra, který v žákovských kategoriích byl v republice
prakticky neporazitelný. Na ta léta
a Jirku Čáslavského nemohu nikdy
zapomenout.”
Když jsem v roce 1994 souhlasil
s tím, že od něho převezmu předsedu oddílu, nevěděl jsem pořádně,
co mě čeká. Teprve později jsem
postupně zjišťoval, kolik nejrůznějších činností je s touto funkcí spojených, a začal jsem oceňovat, jak
obrovskou práci Jirka pro všechny
krušnohorské lyžaře odváděl.
Za dobu jeho „předsedování“
(1984–1994) prošly oddílem stovky mladých lyžařů a řada z nich se
později vrátila jako funkcionáři nebo
alespoň jako rodiče, kteří přivedli
své děti ke sportu svého mládí. Kromě jiného jistě i kvůli vzpomínkám
na krásné (ale i krušné) zážitky z tréninků, soustředění a závodů. A nemálo jich mělo a má tyto vzpomínky
spojené s Jirkou, ať již ve funkci
trenéra, nebo ve funkci předsedy.
Každý, kdo někdy něco organizoval,
si jistě vzpomene, kolik práce, úsilí
a pečlivých příprav to zabere.
Kromě toho Jirka jako aktivní
sportovec udržoval a rozšiřoval tradice pořádání oddílových závodů.
Vždyť jeho zásluhou dnes hovoříme
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o dlouhé řadě nepřerušených závodů, jako jsou „Běh u hájovny“, „Štít
Krušných hor“ a v neposlední řadě
„Karlův běh“. Karlův běh, který je
z velké části Jirkovým dítětem, se
od svého vzniku v roce 1970 postupně rozrostl z lokálního závodu
na velkou lyžařskou akci celorepublikového významu. A možná, že se
po letech, kdy je Karlův běh nedílnou součástí Ligy dálkových běhů
v ČR, dočkáme i toho, že se stane
součástí Euroloppetu, závodu evropského významu (pro letošní rok
je zatím partnerským). A pevně věřím, že i do dalších let zůstane Karlův běh jedním z velkých Jirkových
pomníků v Krušných horách a bude
nám ho stále připomínat.
Jako správný sportovec věděl, že
základem úspěchu je týmová práce.

Pro utužení kolektivu organizoval
spolu s Honzou Novákem každoroční setkání pro všechny členy
oddílu bez ohledu na věk, výkonnost a pohlaví. Tyto „Slovaňácké
dny“, složené většinou z výletů,
různých sportovních soutěží, opékání vuřtů a dalších skvělých zážitků,
přinášely do oddílu týmového ducha
a spojovaly všechny členy.
Jeho schopnost vyburcovat ostatní se projevila i v roce 1987, kdy
opět spolu s Honzou Novákem iniciovali a řídili přebudování závodních tratí na Jahodové louce. Kromě
výstavby tří nových mostů byla ještě
na budově šatny vystavěna nadstavba pro rozhodčí.
Odchodem Jirky (Čády) přišly
Krušné hory o skvělého sportovce,
lyžaře, atleta, kamaráda, organizá-

Do roku 1990 víkendový, později trvalý obyvatel Božího Daru –
„Konzum Čáda“

tora. A když se ohlédnu za vším,
co za svého života stihl a vykonal, nezbývá než říci: „Čest jeho
památce.“

Za lyžaře Slovanu Karlovy Vary
Petr Mach s pomocí Hany
Čáslavské, Michala Soukupa
a Jitky Peřina
foto: rodinný archiv

Lyžařský areál Plešivec mohutně finišuje
byly osazeny sloupy s osvětlením. Pod Plešivcem začaly práce na výstavbě
parkovacích míst pro druhé nástupní místo, a to od Abertam.
Zároveň probíhá i rekonstrukce restauračních provozů v hotelu Plešivec
a v Zeleném údolí ve Pstruží, které budou zajišťovat stravování. Do otevření
by měly vzniknout ještě další dva bary pro návštěvníky.
Ve Pstruží i na loukách pod Plešivcem pak vzniknou půjčovny a servis,
na loukách ještě lyžařská škola.
Věříme, že i přes nemalé problémy v průběhu výstavby si návštěvníci
najdou nově vybudovaný Skiareál Plešivec jako nové místo na své lyžařské
mapě. Celý personál se jim bude snažit poskytnout ty nejlepší služby.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Petr Voráček

Objekt čerpací stanice nadělal stavitelům vrásky

I přes nepříznivé počasí, které panovalo v průběhu září a začátkem října, se
ve Skiareálu na Plešivci pracovalo na plné obrátky, aby provozovatel a investor v „jedné osobě“ mohl otevřít před vánočními svátky.
Největší starosti stavitelům dělal objekt čerpací stanice. Kvůli podloží, které nevyhovovalo původně plánovanému založení, se výstavba tohoto objektu
zdržela o více než dva měsíce. Začátkem listopadu však již probíhaly tlakové
zkoušky a následně oživování celého systému.
Dokončovány byly i všechny lanové dráhy. Nejvíce změn bylo patrné
ve Pstruží, kde během několika týdnů vyrostla spodní stanice včetně parkovišť a zázemí. Sjezdové tratě byly osety speciální travní směsí a na některé

Sjezdařské tratě na Plešivci přivítají brzy první návštěvníky
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Nejdečtí na kulinářském festivalu v Neudorfu

Další společné setkání žáků a učitelů zúčastněných škol se opět vydařilo

Ve společném mezinárodním
projektu „Kulinářské zážitky
v Krušnohoří / Erzgebirge“, zahájeném v roce 2013 v rámci programu Cíl 3, jsou kromě tří německých
partnerů z Annabergu-Buchholzu
jediným partnerem na české straně
žáci a učitelé ze Střední odborné
školy a středního odborného učili-

ště (SOŠ a SOU) v Nejdku a jejího
odloučeného pracoviště ve Staré
Roli.
SOŠ a SOU Nejdek, škola s osmdesátiletou tradicí, spolupracuje
na německé straně s žáky a učiteli oboru kuchař školy Beruﬂiches
Schulzentrum für Ernährung-Technik-Wirtschaft des Erzgebirgs-

Mezi podzimem a zimou
A je tu skutečný podzim se vším všudy, od krásně zbarveného
listí a jen občasného hřejivého sluníčka přes mlhy, mrholení či deště až po ranní mrazíky. Podzim, čas sklizně a úklidu na zahradách,
zazimování všeho toho, co nám v létě dělalo radost, od slunečníků
přes bazénky po závlahové systémy. Končí úspěšná sezóna sběru hub
a jiných lesních plodů. A tak je třeba vše stihnout do první listopadové
dekády, a to i s přezutím pneumatik u aut.

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

kreises Annaberg. Nyní žáci oboru Stravovací a ubytovací služby
i kuchaři z Annabergu-Buchholzu
připravují společně podle několika
receptů důležitý tradiční produkt
krušnohorské kuchyně – kysané
zelí, a to podle původních receptů,
českého i německého, výsledek je
ovšem chuťově významně odlišný. Hrnce se vzácným obsahem
nyní čekají na prosincové otevření
a společné mezinárodní vaření.
V neděli 20. října jsme se v obci
Neudorf u Oberwiesenthalu zúčastnili společně tradiční akce – polévkové slavnosti „Kirmes im Suppenland“, která proběhla v muzeu polévek. Tato celodenní akce měla pestrý program, který začal v 10 hodin mší v kostele a pokračoval návštěvou muzea polévek a místní
tradiční manufaktury na výrobu
kouřících jehlánků-františků, jež
vznikla snad v už dávných dobách,
kdy naši předkové pálili milíře
s dřevěným uhlím po celých Krušných horách. Tradiční trh u hotelu
Kaiserhof s produkty rukodělné výroby byl neméně zajímavý
a pestrý, stánky různých tradičních výrobců, například pekařů
nebo košíkářů, nabízely nejrůznější zboží.

Vyvrcholením však byl mezinárodní festival polévek 2013.
Kuchaři a kuchařky, jež měli odvahu i hodně kulinářských zkušeností, přinesli svoji nejlepší
polévku. Anonymní očíslované
hrnce byly předány porotě šesti
odborníků k degustaci. Sešlo se
27 různých polévek od různých
kuchařů, dohromady přes 135 litrů
polévek.
Výsledek byl ohromující. Druhé
místo získala zelná polévka paní
učitelky odborného výcviku z SOŠ
a SOU Nejdek Marie Gersdorfové.
Velmi si vážíme kulinářských zkušeností a dovedností učitelky odborného výcviku nejdecké střední
školy a uvedené významné ocenění
právě v Německu nám všem ve škole udělalo velikou radost. Po degustaci ostatních polévek, která byla
veřejná, musím zdůraznit, že významným faktorem pro porotu byl
zřejmě jednoduchý tradiční recept.
Polévka byla bez exotických koření, chuťově jemně vyvážená, z tradičních surovin kuchyně našich
babiček. Znění oceněného receptu je uvedeno v rubrice Recept
měsíce.
text a foto Josef Dvořáček,
SOŠ a SOU Nejdek

Právě listopadové cesty jsou jedny z nejzrádnějších. Na cestách leží
spadané jehličí a listí stromů, k tomu občasné mrazíky, namrzající
mlhy a na podhorských a horských cestách může být velmi nebezpečno. Tomu nahrávají i rozdílné podmínky namrzání (lesní porosty,
volný terén).
Podle podnětů z přírody se dá částečně odvodit, jaká nás čeká první
část zimy či jaká bude její částečná charakteristika. Upozorňuji ale, že
základní faktory tohoto pozorování platí pouze pro danou oblast a pro
podobnou nadmořskou výšku. Takže to nelze brát jako předpověď
počasí na tuto zimu v České republice. Nelze taktéž přesně časově
speciﬁkovat jednotlivé fáze a průběh zimy.
Obecně bude měsíc listopad srážkově o něco bohatší (o 5–15 %),
teplotně v mezích normálu či mírně chladnější (o 0,2 až 0,8 °C)
Zatím to vypadá, že v první dekádě tohoto měsíce se nám sníh
bude připomínat jen v nejvyšších polohách, ve středních a nižších
částech našich hor pak postupně. Zpočátku si užijeme i občasného
sluníčka, ale ke konci dekády bude více oblačnosti hlavně frontální
a k tomu srážky i ve formě zmiňovaného sněhu, v nižších polohách
pak deště.
Druhá dekáda bude bohatší na nízkou oblačnost a mlhy. Ty mohou
být už i celodenní. Později přibude opět o něco více frontální oblačnosti a srážek, ve formě sněžení většinou od středních poloh výše.
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Zelná polévka paní Marie
Kysané zelí
Voda
Loupané brambory
Kmín
Hladká mouka
Šlehačka
Kysaná smetana
Sůl, ocet, cukr

Polévkový hrnec z Neudorfu se zajímavým nápisem. O uvedený hrnec
probíhá v průběhu degustace polévek nelítostný souboj mezi siláky,
kteří se o něj přetahují podobně jako kuchaři o vítězný recept, jenž se
bude v restauraci Kaiserhof v Neudorfu vařit po celý rok 2014

Krautsuppe von der Frau Marie
Sauerkraut
Trinkwasser
Geschälte Kartoffeln
Kümmel
glattes Mehl
Schlagsahne
Sauerrahm
Salz, Essig, Zucker

1 kg
2,40 l
(oder Rinderbrühe)
1 kg
1,2 g
180 g
300 ml
500 ml
zum Abschmecken

1 kg
2,40 l (nebo hovězí vývar)
1 kg
1,2 g
180 g
300 ml
500 ml
na dochucení

Kysané zelí překrájíme na malé kousky, podle potřeby propláchneme vodou, zalijeme částí vody a uvaříme do poloměkka.
Opláchnuté brambory nakrájíme na menší kostky, zalijeme vodou, přidáme kmín a uvaříme do poloměkka.
Ze šlehačky, kysané smetany a hladké mouky uděláme „závarek“,
zamícháme a přidáme do předvařeného zelí, provaříme nejméně
20 minut, přidáme předvařené brambory, uvaříme doměkka. Hotovou polévku dochutíme, můžeme ještě přidat smetanu.
Moje babička místo vody dávala hovězí vývar a já to dělám také
– je to opravdu dobré. Hotovou polévku můžeme na talíři zdobit
omytou nakrájenou petrželkou.

Sauerkraut in kleine Stücke schneiden, nach dem Bedarf mit Wasser übergießen,
den Kümmel zugeben und köcheln lassen. Die Kartoffeln in kleinere Würfel
schneiden, mit Wasser übergießen, Kümmel zugeben und köcheln lassen.
Aus Schlagsahne, Sauerrahm und glattem Mehl die Einlage bilden, mischen
und in das vorgekochte Kraut hineinrühren, mindestens 20 Minuten köcheln
lassen, vorgekochte Kartoffeln zugeben und weich kochen. Die fertige Suppe abschmecken, man kann es auch der Sahne verfeinern.
Meine Oma hatte mit keinem Wasser, sondern mit der Rinderbrühe diese Suppe
gemacht – es schmeckt wirklich gut. Fertige Suppe mit geschnittener Petersilie
verzieren.
Marie Gersdorfová, foto Josef Dvořáček

Třetí dekáda listopadu bude proměnlivá. Od sluníčka po mlhy místy i celodenní. K tomu i občasné srážky smíšené či sněhové, patrně
opět od středních poloh. Ve vyšších polohách se může sníh udržet již
od poloviny druhé dekády.
A jaká bude zima podle přírodnin, tj. prvků napomáhajících poodhalit její charakteristiku, například cibule, ptactva, jelení zvěře apod.?
Věnuji se tomu již 15 let a nerad detailně zveřejňuji podchycená fakta.
Pro plošné zveřejňování předpovědi je třeba těchto přírodnin až třicet,
protože ty notoricky známé (když je hojně jeřabin, bude hodně sněhu)
nemusí být úplně přesné. Máte-li je všechny a shodují-li se na určitém průběhu zimy, je potom snadné odhadnout její charakteristiku.
Do uzávěrky tohoto vydání Luftu mi jich však stále chybí dvanáct.
Takže se nemohu s určitostí a jistou dávkou serióznosti vyslovit k průběhu dalšího období.
Chci také upozornit na mediálně známou předpověď, že nás čeká
stoletá zima. Jak vznikají tyto „zaručené“ předpovědi?
V každém státě existují státní meteorologické služby, jako je
u nás Český hydrometeorologický ústav. V Německu je to
Deutscher Wetterdienst, ve Francii Météo Frans atd. Ale i v počasí
platí, že zde působí soukromé subjekty. Tak je u nás Meteopress,
v Německu Wetterspiegl a jiné společnosti. Státní meteorologické
služby se díky sledovanosti a kontrolovatelnosti nemohou pouštět

do delších předpovědí, a tím vzniká prostor pro soukromé subjekty.
A tak se můžeme dočíst nebo doslechnout právě to, že bude zaručeně
stoletá zima.
Rudolf Kovařík
foto Petr Mikšíček
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Marcebila dosud žije
řekla nám, jak přes ty roky Nejspíše vás to překvapí,
máte pořád sexy boky,
jsem totiž ženská na chlapy.
na hlavince nejste plešná
a pořád jste ženská fešná? A za ta dlouhá století
jsem byla v mnohém objetí.
Ba i dnes, ač bolí záda,
To je v tom, že divoženy
neřády mám chlapce ráda.
čiperný furt mají geny
a přes závist marnou
Můj první lásky majstrštyk
prostě nic nestárnou.
v Nejdku poznal kníže Šlik.
V čas třicetileté války
A co o vás pověsti,
Gustav II. bez zahálky
že plodila jste neštěstí?
miloval, až ztratil dech,
To jsou jen fůry srandiček
v pohádkách od prababiček. načež vyhnali ho z Čech.
Vlnařů král Lahusen
prál, Marcebilo, byl to sen.
Třeba železná rukavice
Občas jsem sukénku zvedla,
výmysl byl a nic více.
horníka po šichtě svedla.
Já šťourala jsem nosíček
a zlomil se mi malíček.
Však jednou na varském korze
potkala jsem Sama Morse,
Lapiduši byli tací,
co přijel až z Ameriky,
znali jenom amputaci,
já tasila cukrbliky.
po ní však žádnou protézu
i sháněla jsem ortézu.
Marcebila dosud žije,
její srdce v Nejdku bije
a dokonce i policie
myslí, že ji někdo kryje,
hledá její záznamy
pro volební seznamy.

Členi naší redakce
pustili se do akce
a našli jí v paneláku,
četla tam Luft v obýváku.

Tu z latriny zní vrnění
a v ní rytíř v brnění.
By se čistit mohl medle,
palčáky odložil vedle.

Máme dotaz, ženo snů,
co tak dát nám interwiev,
jak vy slavná Marcebila
celá ta staletí žila,

Hned jsem podraz ukula,
rukavici uzmula.
V ní malíček se vyhojil,
že i kozu podojil.
Naše čtenáře zajímá,
zda vás též láska dojímá?

To jsem byla ještě kráska
i vypukla velká láska.
On tečka, já čárka v plédu
tvořili jsme Morse-abecedu.

Duše a tělo mé vzkvétá,
teď jsou má nejlepší léta.
Penzi mám, neplatím berně,
takže nic nevidím černě.
Spokojeni nejsou pouze,
myslí si, že žiju dlouze.
Touží po mém obřadu
na důchodovém úřadu.
Může paní Marcebila
sdělit, koho zavolila?
Napřed jsem chtěla se svými
milci
založit Stranu práv občanů
Marcebilci.
Ale jeden vykouk
mně to vyfouk.
Potom jsem volala, občané,
založme si Stranu NÉ.
Starostí jsem měla fůru,
jak ještě držet Hlavu vzhůru.

Mám v životě snad kliku,
že nejsem na politiku.
Srdce mé však stále hoří
Na věky bych s ním snad žila pro půvabné Krušnohoří.
s novým jménem Morsebila.
On však přes mé ženské triky
zdrhl zpět do Ameriky.

***

Zdá se, že už drahnou dobu
unikáte rakvi, hrobu.
Pokud o tom něco víte,
jak dlouho tu vydržíte?

Ochránkyně našich hor,
děkujem za rozhovor.
Zdravíme vás v úctě sklon
za redakci Hanuš Hron

Boží Dar
zažil outdoorový filmový festival

V kostele při 10 °C ani ohřívače moc nepomohly,
teplé oblečení bylo základ

Podzimní návštěvníci Božího Daru měli letos
možnost poprvé navštívit Mezinárodní ﬁlmový
festival outdoorových ﬁlmů. Místo pro projekce bylo netradiční: pořadatelé festivalu se
jej rozhodli uspořádat v kostele sv. Anny, kde
vyrostlo velké nafukovací plátno a diváci mohKRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

li během 4.–6. října zhlédnout soutěžní ﬁlmy
s outdoorovou tematikou.
Mezi jednotlivými ﬁlmovými bloky byly
uspořádány besedy s významnými hosty z řad
sportovců, kteří doplňovali promítání svými
autentickými zážitky a zodpovídali divákům
nejrůznější dotazy. Mezi pozvanými hosty byl
například Leopold Sulovský, první Čech, který
pokořil štít Mount Everestu, či juniorští reprezentanti ve freestyle snowboardingu Matěj Novák a Martin Matoušek.
Během třídenního ﬁlmového festivalování však na Božím Daru nezůstalo jen u ﬁlmů.
V rámci doprovodného programu mohli návštěvníci zhlédnout také noční vernisáž fotograﬁí válečné fotografky Alžběty Jungrové
nebo si poslechnout mladou hudební krev ze
západních Čech.

Mezinárodní ﬁlmový festival outdoorových
ﬁlmů letos slaví již jedenáctý ročník a kromě
Božího Daru ho hostilo dalších 43 měst v České republice, Slovensku a Rusku. Nezapomeňte
si v roce 2014 na podzim vymezit jeden víkend
pro další ﬁlmový svátek na Božím Daru.
Daniel Horník

Známá válečná fotografka Alžběta Jungrová vystavovala své fotografie pod širým nebem
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Pomoc naší zvěři
Žáci a studenti ubytovaní v Domově
mládeže na Lidické ulici v Karlových
Varech sbírají sušené pečivo, ovoce,
zeleninu a plody pro lesní zvěř. Akce
probíhá ve spolupráci s Loveckou společností v Božím Daru již několik let.
Nasbírané krmivo je v zimním období
zakládáno do krmelců.
Ačkoli jde o studenty různých oborů,
je mezi nimi zájem o přírodu a myslivost poměrně velký. PŘIDEJTE SE
Krmelec na Hubertkách
I VY! V místě bydliště jistě najdete
myslivce, který vám poradí a pomůže. Špatně určená krmná dávka nebo nekvalitní potrava podaná v nevhodnou dobu může naopak zvěři vážně ublížit.
Aby zvěř zdárně přežila zimní období, je kromě předkládání kvalitního krmiva
nutné zachovávat v lesích klid, a to zejména blízko krmelišť.
Vojtěch Glaser mladší

Adventní
tradice
V KRUŠNÝCH HORÁCH

Rozsvícení vánočního stromu
na Božídarském náměstí

s koledami v podání country skupiny Album, čajem, svařáčkem
a vánočním cukrovím. Ukázka tradičních českých řemesel.
Boží Dar, neděle od 17 hodin.

Návštěva vánočních trhů a koncert
sboru Chorensemble Oberwiesenthal
v kostele Martina Luthera
v Oberwiesenthale
s tradičním vánočním občerstvením a s ukázkou krušnohorské
vánoční výzdoby. Autobus Jáchymov-Boží Dar-Oberwiesenthal
a zpět zajištěn.
Oberwiesenthal, sobota od 15:00 hodin.

www.klubkrusnychhor.cz
www.bozidar.cz
advent2013@seznam.cz
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TRUHLÁŘSTVÍ DORAZÍN ABERTAMY

LESY JÁCHYMOV

VÁM NABÍZÍ

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SRUBOVÝ NÁBYTEK
A DŘEVOSTAVBY
Z KULATINY

SPRÁVA LESŮ
MĚSTA JÁCHYMOVA

www.truhlarstvi-dorazin.cz

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
KONTAKT:
Sokolská 406, 362 35 Abertamy
Tel.: +420 725 891 545
email: dorazin.truhlarstvi@seznam.cz

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

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

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

TRUHLÁRNA KAŠPAR.CZ – NEJSME PLÁTCI DPH
VYRÁBÍ: OKNA, DVEŘE, ZÁRUBNĚ, SCHODY, NÁBYTEK AJ.
MOŽNOST POŘEZU VLASTNÍ KULATINY
MEINLOVA 188, PERNINK, T-353 892 383  M-723 331 711
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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