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Volby
Vážení čtenáři,
říjnové úvodní slovo jsme se rozhodli věnovat záležitostem volebním, které měly rozčeřit trochu poklidnou politickou hladinu nejen v našem kraji. Bez
ohledu na výsledky byla patrná hlavně nechuť ze strany voličů, zejména jejich účast při výběru kandidátů
do Senátu byla žalostná. Nechceme provádět „fundované“ rozbory hodnocení ani hledat příčiny daného
stavu. Od toho jsou jiná média. Ale to, že osvědčené,
opakující se televizní programy oslovují více lidí než
nekonečný volební seriál o naší budoucnosti, je určitě
k zamyšlení nejen politických stran a jejich představitelů, ale i nás obyčejných občanů, voličů. A jak to tedy
vlastně u nás dopadlo?
Celkové výsledky letošních voleb do zastupitelstva Karlovarského kraje jsou již čtrnáct dní známé –
v 45členném krajském zastupitelstvu obsadí 13 křesel
vítěz voleb, hnutí ANO 2011, a o další místa se podělí
ČSSD (8 mandátů), KSČM (6), Starostové a nezávislí
(STAN) s podporou KOA, KDU-ČSL a TOP 09 (5),
ODS (4), Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj
měst a obcí (3), koalice Svoboda a přímá demokracie

– Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů (SPO)
(3) a Česká pirátská strana (3). Výsledky voleb představují velký úspěch pro hnutí ANO 2011 Andreje Babiše, které v krajském zastupitelstvu usedne poprvé,
naopak KSČM přišla o osm a ČSSD o pět mandátů,
úplně propadla Alternativa. Slavit mohli také ve volebních štábech SPD+SPO a Pirátů, jejichž zástupcům
zajistily hlasy voličů rovněž účast v krajském zastupitelstvu. Celkem přišlo v Karlovarském kraji k volebním urnám pouze 30,23 procenta oprávněných voličů
(v celé ČR byl průměr 34,57 procenta).
V době uzávěrky tohoto čísla Luftu dosud nebylo
známé, kdo se stane novým hejtmanem Karlovarského
kraje, koaliční vyjednávání teprve probíhala. Volební
výsledky sice favorizovaly lídra kandidátky ANO
2011 Janu Vildumetzovou, existovala však i možnost,
že se část ostatních stran domluví proti ANO 2011, a to
tak skončí v opozici. Tento model se ostatně uplatnil
i v některých jiných krajích, kde ANO 2011 volby
ovládlo – například v Pardubickém, Královéhradeckém či Plzeňském kraji.
(dokončení na str. 3)
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Volby
Velmi zajímavý je pohled na to,
jak ke krajským volbám přistoupili voliči v obcích našeho regionu.
Opět se ukázalo, jak diametrální
jsou rozdíly mezi jednotlivými
obcemi jak ve volební účasti (viz
graf), tak ve volebních preferencích. I sousední obce se často liší
tak, jako by sousední vůbec nebyly.
Z porovnávaných třinácti krušnohorských obcí přišlo nejvíce lidí
k volbám na Božím Daru (58,33
procenta), což byl i jeden z nejlepších výsledků za celou republiku.
Volby zde suverénně vyhrál STAN,
za nímž stojí dlouholetý starosta
města Jan Horník. Na celostátní poměry vysoká účast byla i v Nových
Hamrech, Přebuzi, Vysoké Peci,
Horní Blatné či Perninku, na druhé
straně velmi nízký zájem o krajské
dění projevili občané v Abertamech, Jáchymově nebo Nejdku.
V porovnání s výsledky předchozích voleb v roce 2012 je patrný někdy až propastný odklon od
KSČM a ČSSD. Například v Potůčkách v roce 2012 volilo KSČM
32,85 procenta voličů, kdežto nyní
jen 8,97 %, v Abertamech propadla KSČM z 22,86 na 6,80 %
a v Nejdku z 19,37 na 7,93 %.
ČSSD zaznamenala vysoké ztráty
kupříkladu v Jáchymově, ale také
ve své tradiční baště v Ostrově. Ne
vždy však hlasy voličů, kteří se rozhodli pro změnu dresu, posbíralo
ANO 2011. V řadě obcí s vysokou
volební turistikou nebo vysokou
mírou bezradnosti voličů posílily
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Abertamy

strany hrající na nacionalistickou
notu, především SPD+SPO, ale
i extrémnější hnutí. Příznačné je, že
nejmenší podporu tyto strany získaly v obcích s nejvyšší volební účastí
(Boží Dar, Nové Hamry, Přebuz),
naproti tomu oslovily voliče zvláště
v Potůčkách, Vysoké Peci, Nejdku
nebo Horní Blatné.
Na závěr bychom chtěli poblahopřát starostovi Božího Daru
Janu Horníkovi, který volební překážkové dostihy zvládl lépe než
jeho soupeř Josef Váňa a obhájil
senátorský post na dalších šest let.
Vaše redakční rada

Nejlepší výsledky stran
Strana/hnutí

Výsledek (%)

Obec

ANO 2011

28,78

Nové Hamry

ČSSD

21,22

Ostrov

KSČM

16,66

Přebuz

STAN

40,19

Boží Dar

ODS

24,00

Horní Blatná

HNHRM

21,60

Hroznětín

SPD+SPO

11,70

Vysoká Pec

Piráti

7,57

Nové Hamry

VOK

23,03

Pernink

Podzimní rozjímání
Kráčeli jsme silnicí ven do přírody
hbitě a takřka beze slov. Chtěli jsme
rychlou chůzí rozhýbat tělo. Vstřebávali jsme dojmy, které obstarávaly
všímavé oči. Bylo po dešti, pršelo až
do pozdního odpoledne. Déšť naleštil všechny listy do zářivých barev
a voněla jimi celá země. Sledovali
jsme tu pestrou paletu zlata a mědi.
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Čerstvě válo a dobře se šlapalo po
pevné cestě. Silnice nám ubíhala pod
nohama, leskla se po přestálém dešti
a při jejích krajích se hrnuly mělké
stružky vody, jež se vlnily, splétaly
a zase spěchaly jinak, neustále měnily svůj vzhled podle povrchu vozovky, vznikaly a zanikaly. Místy
se naše holínky nořily do vody až

po kotníky, to když příliš velký pramen stékající ze svahu si to namířil
rovnou napříč silnicí, aby se na druhé straně opět ztratil někde v trávě.
Potůčky a potoky obživly. Přetékaly
vodou, nevěděly, co s ní. Ševelily, zvonily a burácely veselím, aby
vzápětí utichly a zašuměly poslední pozdrav létu.

Došli jsme na místo, které jsme
si oblíbili. Prohlíželi jsme si budovu opuštěné školy z doby před
válkou. Vždy jsme ji obdivovali
a vždy nám bylo líto její samoty.
Stála zde opuštěná, a přesto tak
působivá ve své těžkosti a vzpomínkách na doby veselejší, naplněné dětským smíchem. Jen potok ji
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obveseluje, potok, který tu v údolí
meandruje, a tvoří tak nekrásnější
stuhu k jejímu zelenému šatu z luk
a lesů, aby dokonal toto malebné dílo přírody.
Přešli jsme bystřinu po dřevěném mostku a kolem stavení
jsme vystoupali cestou necestou
do stráně. Všude dokola polehávala dlouhá šedivá tráva se
třpytivými kapkami vody, která
dovedně skrývala utajené prohlubně a mokřady. Stále jsme
se pohybovali v těžké promáčené půdě. Chůze nás unavovala,
ale chtěli jsme dál, až na samý
vršek. Obloha potemněla černými mraky, které nám letěly nad
hlavami a padaly do údolí k lesu,
k nejzazšímu rámci této zvlněné
náhorní planiny. Byla to úžasná
podívaná, světlo střídalo stín.
A před námi zjevené jezírko. Vykouklo ze spletité trávy střežené
třemi smrky. Pokračovali jsme

vzhůru k nejvyššímu bodu stvořeného z haldy kamení. S úlevou
jsme pocítili pevnou půdu pod
nohama. Dostalo se nám odměny
v kouzelné podívané na rozehranou podzimní scénu.
Nastal soumrak. Mraky padaly níž a níž, vítr rozpoutal divoký tanec se vším, co ještě žilo.
Z větví stromů odlétaly poslední
dukáty. Ten před námi, na ostrůvku, už dávno nežil. Byl to
kostlivec vyholený doběla, jenž
rozprostíral své pahýly do všech
stran, jako by se ještě pokoušel
urvat něco ze života, a svými
křivičnými prsty se chytal nakupených balvanů. Vše marné.
Pod náporem dobyvačného větru
praskal ve svých starých kloubech a úzkostně naříkal. Tma
houstla a postupně pohlcovala
obzor. Jen modřín na stráni svítil svou zlatě režnou přízí. Zářil
jako rozžatá svíce za dušičky.

Kolem nás se odehrávalo drama
a my jsme se stali jeho součástí.
Pocítili jsme to celou bytostí. Stáli
jsme a hleděli na tu krásu. A naše
myšlenky letěly s větrem a toulaly se s mračny. Nebe se přiblížilo

zemi. Opona spadla, představení skončilo. A zítra se zrodí nový
den a přinese jiné pohledy, stejně
krásné, na tento malebný kousek
země Krušných hor.
Zdeňka Janischová

Dlouhý pašerák
Vzpomínka Franze Achtnera (1920–2011) na léta mládí
Říkalo se mu Dlouhý pašerák,
a jak jeho přezdívka napovídá,
byl opravdu dlouhý, možná až dva
metry. Když kráčel, nechával průměrného chodce daleko za sebou.
Pocházel z některé výše položené
obce v horách. Možná z Přebuze
nebo z Rolavy. V době, ze které si
ho pamatuji, jsem byl ještě malý
chlapec. Tehdy se lidem v Krušnohoří nevedlo dobře. Ve většině
domků byla bída a strach ze dnů
příštích. Obyvatelé pohraničí si
proto pomáhali, jak jen mohli.
Místy, která znali jen oni, přecházeli hranici do Saska. Tam nakupovali a vyměňovali různé spotřební
věci a doma je ve svém okolí s malým ziskem prodávali.
A právě v pašování byl náš
Dlouhý pašerák pravým géniem.

Už pro své dlouhé kroky (a což
teprve, když běžel!) byl pro celníky nedostižitelný. Pravda, slídili
po něm, ale nikdy mu nic nemohli
„přišít“. Nikdy nebyl při činu přistižen, ačkoli se vědělo, že chodí
se svým obrovským kufrem plným
pašovaných věcí dům od domu.
Když tam ten velký kufr položil na
kuchyňský stůl, úplně ho zakryl,
takže rohy stolu nebylo vidět.
Mezi námi z továrních domů
v Nejdku byl Dlouhý pašerák oblíbenou ﬁgurkou. Byl to laskavý,
přívětivý, ale na slovo skoupý
kšeftman. Navíc se choval ostýchavě a právě pro tyto své vlastnosti byl mezi lidmi oblíbený.
V našich továrních domech mohl
mít dobrý odbyt svého zboží.
Všichni ho měli rádi, nouze u nás

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

nebyla tak veliká jako jinde, protože naši otcové měli práci v nejdeckých přádelnách vlny.
Proč nebylo nikdy možné přistihnout Dlouhého pašeráka při
prodeji pašovaných věcí? Prostě
proto, že ho všichni chránili, podporovali a varovali ho, když se nablízku objevil podezřelý „polda“.
A když si na něj chtěl policajt počkat, stál a neodcházel, tak Dlouhý
pašerák klidně opustil dům a kufr
tam nechal. Lehce a hbitě prošel
svými dlouhými kroky kolem policajta, jako by se nic nedělo. Zase
jednou nemohl být přistižen! Každý přece mohl navštěvovat byty
dělníků! Příruční zavazadlo s sebou nikdy nenosil. Policajt někdy
možná i věděl, ve kterém bytu svůj
kufr pašerák zanechal, ale zasáh-

nout nesměl, protože kvůli takové
maličkosti přece s sebou nemohl
mít povolení k prohlídce právě
toho domu či bytu. Dlouhého pašeráka upozorňovaly i některé děti.
Takové běželo do bytu, kde právě
byl, a hlásilo: „Dole stojí policajt!“
Kufr byl v mžiku odnesen do ložnice a zastlán do postele pod peřinu.
Když byl za několik hodin vzduch
zase čistý, pokračoval náš Dlouhý
pašerák v obchůzce domů dál.
Svůj kufr po „šichtě“ samozřejmě nevláčel domů do Přebuze. Nechal ho prostě u spolehlivých lidí.
Tam stál v komoře, až si ho přišel
vzít, naplnil novým kontrabandem
a znovu zahájil své „hauzírování“.
Takovou úschovnu měl Dlouhý pašerák také na půdě u pana
Mittelbacha v „Kraslické ulici“.
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Pašeráci znali dobře stezky i v bažinatém terénu v okolí Velkého jeřábího jezera (foto: Köpernickel, Wikipedia, Creative Commons)

Kontrola na státní hranici

WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Dozvěděli jsme se to od Peppy
Mittelbacha. Jednou jsme tam ze
zvědavosti vylezli podívat se, jak
ten kufr vypadá. Nebylo na něm
nic zvláštního. Kufr jako každý
jiný, jen o něco větší, než bylo obvyklé. Prohlížení netrvalo dlouho,
víc nás zajímalo, co bylo uvnitř.
Pepp byl ﬁluta, a tak otevřít kufr
pro něj bylo hračkou. Cvak, cvak;
zámky byly odemčené, víko kufru
opatrně otevřené!
„Ukradnout se nesmí nic, Dlouhý pašerák je chudý člověk,“ bylo
naší zásadou. Vše muselo být řádně uloženo zpátky do kufru. Páni!
Tam bylo věcí, které v Československu nebyly: čokoláda, sůl, sacharin, puding, kakao, parfémy,
zapalovače. Pepp neodolal, vzal
lahvičku voňavky, odšrouboval
víčko a přivoněl: „Páni, ten parfém
voní! Tím bych si mohl naparfémovat vlasy.“ „Raději toho nech,
všimne si, když v lahvičce ubude,“
mínili jsme my ostatní. Tak dobře,
nechali jsme voňavku netknutou.
Potom nám padly do oka maličké trubičky. Bylo jich asi třicet,
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byly opatřené maličkými zátkami.
Pepp Mittelbach byl zase zvědavý.
Odzátkovat lahvičku mu nedělalo
potíže. Ta potom putovala od nosu
k nosu. Vonělo to jako o Vánocích.
„Je jich tady třicet, nikdo si nevšimne, když jedna bude chybět.“
Pepp si její obsah hbitě vyprázdnil
do vlasů a rozmazal. Přitom mu
ovšem část tekutiny stekla po
čele do očí. Muselo to hod-

ně pálit, protože křičel: „Vodu,
vodu. Nic nevidím!“
Vedli jsme ho po schodech dolů,
jako bychom si hráli na slepou
bábu. Tam jsme mu strčili čelo do
umyvadlové mísy s vodou. Jeho
matka se polekala a sestra Ritschl
křičela: „Co se stalo, co se stalo?
Pepp má plné vlasy prášku do pečiva.“ Matka ho omývala, aby mu
z víček odstranila vzniklou pěnu.

Jen s obtížemi jsme se přiznali:
„Bylo to v kufru Dlouhého pašeráka.“ Na to následovalo další ponoření Peppa do vody doprovázené
nadávkami. „Zatracený troubo! On
si dá do vlasů esenci prášku do pečiva, jako by to byla vánoční štola!
Můj ty bože, mám já to s tebou trápení. Ty jsi ale komediant!“ Přitom
ho drcla do vystrčené zadnice, až
hlavou narazil do umyvadla. My,

kolem stojící kluci, jsme dostali
strach a koukali jsme zmizet. Jestli potom Pepp ještě dostal pár facek, nevím. Nechlubil se tím. Jen
oči měl ještě dva dny rudé jako
angorský králík.
Zdroj:
Achtner, Franz: Jaké to bylo
kdysi doma v Nejdku, Nejdek
2013, s. 42–43.

Příklady pašování v Krušnohoří za první republiky
Pašování se stávalo zvláště v obcích u státní hranice celospolečenským problémem. Typickým příkladem byla obec Rolava, kde místním
obyvatelům po ztrátě zaměstnání
nezbývalo nic jiného než nezákonně přenášet potraviny přes hranice.
Například tehdejší komunistický
deník Kämpfer nadneseně informoval o tom, že v Rolavě se najde jen

málo otců a matek od rodin, které
by za sebou neměli přestupek za pašování, jen aby zajistili sobě a svým
dětem holou existenci – chléb.
Wenzel Kunzmann z téže obce
uvádí, že pašování během 20. let
20. století nebývale kvetlo. Podle
něho se každou noc pašovaly do
Německa maso, vejce, máslo, slanina a alkoholické nápoje (většinou

Pašováním se zabývaly i ženy
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rum). Ve většině případů se skupiny pašeráků pohybovaly pohromadě, díky čemuž měla ﬁnanční stráž
omezené možnosti zásahu. Občas
se jim však podařilo někoho chytnout. Pašování bylo bezesporu velmi výnosným, avšak nebezpečným
podnikáním, a to na počátku 20. let
i z ekonomických důvodů. Například jeden muž si vydělané peníze

ukládal do saské banky, těžko však
mohl předpokládat vývoj německého hospodářství – rychlou inﬂaci,
čímž najednou přišel o našetřených
30 tisíc RM. Saští celníci z Carlsfeldu, kteří znali téměř každého obyvatele Rolavy (jednou až dvakrát
týdně procházeli přes hranici), byli
k pašování vcelku shovívaví, takže
potraviny pak mohly být ještě v brzké době používány.
Pětasedmdesátiletý Jan Leibelt
z Přebuze se stal jedním z těch,
kteří byli při pašování přistiženi.
Dne 4. června 1936 ho hlídka ﬁnanční stráže chytila v lese poblíž
Velkého Jeřábího jezera, neboť šel
mimo celní cestu od státní hranice
směrem od Carlsfeldu. V batohu na
zádech nesl přibližně 12 kg různých
poživatin (mouku, kroupy apod.),
zboží vesměs německého původu.
Zajištěný Leibelt doprovodil hlídku
ﬁnanční stráže na celní úřad v Rolavě, kde mu bylo zboží zabaveno
a byla mu uložena pokuta 150 Kč,
kterou na místě zaplatil. Příslušníci
ﬁnanční stráže mu zároveň odebrali
průkaz pro pohraniční styk, jenž mu
byl později navrácen s upozorněním, že při příštím přestupku bude
přísně potrestán a průkaz mu bude
deﬁnitivně zabaven. Svůj čin vysvětloval tím, že hledal v Německu
místo, kde byly vydávány potraviny
pro nezaměstnané a náhodou se do
jednoho domu dostal.
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S dlouho přetrvávající, relativně
vysokou nezaměstnaností v nejdeckém okrese ve 30. letech minulého
století, která byla pravým opakem
situace na říšskoněmeckém území,
a narůstajícími obavami o bezpečnost státu, se nedovolené přechody
státní hranice dále množily. Čím
dále častější bylo zajišťování základních potravin v Německu, přičemž jejich pašování na naše území
bylo spojováno s potřebnou protihodnotou – dodáváním informací
o situaci mezi československými
Němci a předáváním zpráv za hranice pro využití říšské propagandy.
O politickém podtextu svědčí
i následující případ dárkové akce
pro příslušníky Sudetoněmecké
strany v nejdeckém okrese. Případ
byl zjištěn 15. prosince 1937, a to
dozorcem ﬁnanční stráže Karlem
Zikmundem, který nedaleko pohraničního mezníku č. 9 u Jelení natreﬁl na Ernsta Ullmanna, klempíře z Jelení, kterak pašuje v batohu
na zádech potraviny a obuv. Při
výslechu obviněného vyšlo najevo, že zboží převzal od evangelického faráře Würtchena ze saského
Carlsfeldu. Při osobní prohlídce byl
u Ullmanna nalezen seznam osob,
které měl v příhraničním prostoru
Československa vyrozumět, aby si
k faráři došli pro nachystané dárky. Dále bylo shledáno, že uvedená
potravinová a oděvní dárková akce,
vedená farářem od roku 1935 a zvaná Sudetoněmecká národní pomoc
(Sudetendeutsche Volkshilfe), je
ﬁnancována říšskoněmeckým ministerstvem propagandy a je určena pro příslušníky Sudetoněmecké
strany nebo osoby touto stranou doporučené. To už se zdaleka nejevilo
jako nevinné pašování...
Nedostatek zboží na československém území, jako byly rýže,
kroupy, ovesné vločky, mouka,
umělé tuky, cukr, obnošené šatstvo apod., vedl k nárůstu zájmu
o ně, navíc byly v rámci „pomoci“ poskytovány zdarma. Komodity si u faráře v Carslfeldu
vyzvedávali takzvaní důvěrníci
z jednotlivých obcí Nejdecka
a sami zboží dopravovali lidem,
jež měl farář uvedené v seznamu.
Někteří důvěrníci, kteří vesměs
zastávali posty vedoucích místWWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Kiosek na hranici mezi Čechami a Saskem při cestě z Rolavy do Carlsfeldu (foto Rupert Fuchs, kolem roku 1930)

ních skupin Sudetoněmecké strany nejdeckého okresu, zneužívali
lehce nabytého zboží ve svůj
vlastní prospěch, o čemž byl informován farář zřejmě samotnými nespokojenci, na něž „nezbylo“. Důvěrníci se měli podílet na
shromažďování úmyslně zkreslených zpráv o hospodářských
poměrech v pohraničí, na nepravdivých informacích o počtu nezaměstnaných a jiných skutečnostech, které podle Státní policejní
expozitury v Nejdku tendenčně
hanobily a ostouzely Československou republiku. Tyto informace byly saskému faráři předávány
v dopisech, které měl údajně dále
postupovat na příslušná místa
v Drážďanech, kam často jezdil. Farář byl v těsném kontaktu
s vyzvědačem, říšskoněmeckým
příslušníkem Franzem Salzmannem, který podobnou potravinovou a dárkovou akci zajišťoval
v Klingenthalu. Předtím však
byl Salzmann odsouzen na čtyři
roky těžkého žaláře Krajským
soudem v Chebu za špionáž ve
prospěch Německa. Mezi důvěrníky se zařadila řada místních
henleinovců z Nejdku, Potůčků,
Přebuze, Rudného a Jelení. Při
následné vlně domovních prohlídek u nich byly nalezeny různé

dotazníky, oběžníky Sudetoněmecké strany, vyplněné tiskopisy, sepsané zprávy, seznamy osob
nebo korespondence.
Usnesením Krajského soudu
v Chebu z 7. června 1938 bylo
trestní řízení proti 14 osobám zastaveno v důsledku abolice (práva
hlavy státu udělit milost či kolektivní amnestii) vyhlášené dne
16. dubna 1938 podle rozhodnutí
prezidenta republiky. Celého případu se pochopitelně ujala média.
Nacionalisticky zaměřený Die Zeit
otiskl 4. ledna 1938 článek o tom,
že u 200 osob ze Sudetoněmecké
strany probíhaly domovní prohlídky kvůli tomu, že byly nejchudším
a nejpotřebnějším rodinám v Krušných horách poskytnuty před Vánocemi balíčky potravin. Celý akt
byl podle periodika ostře namířen
proti této straně. Celkový počet
200 domovních prohlídek deník
hodně nadnesl, fakticky jich bylo
provedeno jen 49, o čemž svědčí
trestní posouzení Státní policejní expozitury v Nejdku z 8. ledna
1938, zaslané Státnímu zastupitelství do Chebu. Tiskovina ani nevysvětlovala, že balíčky potravin
pochopitelně mohou přes státní
hranici mířit, nekladou se tomu
žádné překážky, ovšem jen při
splnění podmínky, že u nich došlo

k řádnému proclení, což se v tomto
případě nestalo. Rovněž německý
rozhlas nezůstal stranou. Neopominul uvést, že se jednalo o příkladný
důkaz asociálního zacházení s nezaměstnanými v Československu.
Uvedená říšskoněmecká podpůrná akce byla založena na agitační činnosti pro Sudetoněmeckou
stranu, zaměřující se na lákání sudetských Němců ke vstupu do této
strany s vyhlídkami na hmotnou
pomoc z Německa. Tato forma pomoci měla ukázat, že jedině henleinovci dokážou obstarat potřebné
potraviny a jiné zboží ﬁnančně slabým spoluobčanům, trpícím dlouhodobou nezaměstnaností. Charakter protistátního trestného činu vůči
Československu je možné v tomto
případě spatřovat ve shromažďování a předávání zpráv z úseku
veřejného a hospodářského života,
které dokázalo německé ministerstvo propagandy náležitě využít
proti demokratickému Československu. Záměrně měla tato sdělení
vést k prohlubování nespokojenosti
Němců v pohraničních oblastech
a měla směřovat k neustálému
přesvědčování o tom, že německé
etnikum v rámci Československé
republiky nemá naději na zlepšení
svého sociálního postavení.
Pavel Andrš
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Doporučujeme kulturní, společenské
a sportovní akce
Kulturní akce
29. 10. - Hon na ducha Prducha (náměstí Boží Dar; 19:00)
30. 10. - Mše svatá za všechny zemřelé jáchymovské občany
(Špitální kostel Všech svatých, Jáchymov; 10:00)¨
5. 11. - Halloween na Šlikovce (Jáchymov; start 18:00 u IKC)
5. 11. - Halloweenský karneval (penzion Daniela, Boží Dar; 16:00)
19. 11. - Myslivecký ples (hotel Praha, Boží Dar; 20:00)
21., 26., 31. 10. - komentované prohlídky Špitálního kostela
Všech svatých v Jáchymově (14:00 a 15:00)

3. 11.

Z program Lázní Jáchymov
25. 10. - Tři tenoři (Běhounek; 19:30)
26. 10. - Rakovnickej potok (Curie; 19:30)
27. 10. - Varmužova cimbálová muzika ze Svatobořic – Mistřína
(Radium Palace; 20:00)
28. 10. - Dechová hudba Karlovarska (Kulturní dům; 19:30)
1. 11. - Od Bacha po Offenbacha (Curie; 19:30)
Koncerty, divadla
22. 10. - Jazzfest: The Trio; Chuck Wansley Band
(hotel Imperial, Karlovy Vary; 19:30)
23. 10. - Jazzfest: Invisible World Quartet; Doug Hammond Trio
(Galerie umění, Karlovy Vary; 15:00)
27. 10. - KSO: Koncert k založení republiky
(Grandhotel Ambassador Národní dům, Karlovy Vary; 19:30)
28. 10. - Jelen: Vlčí srdce Tour 2016 (Lidový dům, Karlovy Vary; 20:00)
2. 11. - Hudební salon s Gabrielou Beňačkovou
(Galerie umění, Karlovy Vary; 17:00)
5. 11. - Barbora Poláková: Kdo je tady víc než ty Tour 2016
(Brooklyn Music Club, Karlovy Vary; 22:00)
5. 11. - Jazzfest: Pam Steebler Band
(hudební klub CRUX, Karlovy Vary; 20:00)
8. 11. - Podzimní koncert komorního sboru
Collegium Vocale Jiřího Štrunce (Galerie umění, Karlovy Vary; 19:00)
Výstavy, přednášky
25. 10. - Ondřej Malina: Archeologie středověkého
a novověkého hornictví (Městská knihovna Loket; 18:00)

V neděli 30. října se v 10:00 hodin
uskuteční ve Špitálním kostele
v Jáchymově
Mše svatá za všechny zemřelé
jáchymovské občany.

- Dialogy s historií s architektem Petrem Leškem
(Galerie umění, Karlovy Vary; 19:00)
5. 11. - Rukodělný ateliér Archa: Šití Betléma
(hlaste se na tel. 603 113 983 – Dagmar Kuncová,
Waldorfská základní škola Wlaštovka, Karlovy Vary; 9:00)
12. 11. - doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.: Zikmund Lucemburský
a Kašpar Šlik (muzeum Královská mincovna Jáchymov; 16:00)
3. 11. – 18. 12. - Jan Pelc: Korelace
(Galerie Drahomíra, Karlovy Vary; vernisáž 2. 11. v 17:00)
10. 11. – 8. 1. - Václav Balšán: Obrazy, kresby
(Galerie umění, Karlovy Vary; vernisáž 17:00)
12. 11. – 30. 11. - Karel IV. a Nové Čechy
(Muzeum Královská mincovna Jáchymov)
do 28. 10. - Klub přátel fotograﬁe KV – Kouzlo viděného
(Galerie Drahomíra, Karlovy Vary)
do 30. 10. - Svět kostiček® (Muzeum Nejdek)
do 30. 10. - Tváře Ruska – Ruské umění 19. a počátku 20. století
ze sbírky GVUN (Galerie umění, Karlovy Vary)
do 6. 11.- Památníky v běhu času (Městská knihovna Loket)
do 18. 11. - Filmaření s Otou Hofmanem (dvorana, zámek Ostrov)
do 20. 11. - Zdeněk Sýkora fotografem/ 1937–1945
(Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary)
do 27. 11. - Co dokáže drát... (kostel Zvěstování Panny Marie, Ostrov)
Kina
22. 10.
22. 10.
26. 10.
29. 10.
29. 10.
29. 10.
5. 11.
12. 11.
19. 11.

-

Zootropolis: Město zvířat (kino Pernink; 18:00)
Rodinné štěstí (kino Jáchymov; 19:30)
Polednice (kino Jáchymov; 19:30)
Revenant: Zmrtvýchvstání (kino Pernink; 18:00)
Zootropolis: Město zvířat (kino Jáchymov; 17:00)
Kosti a skalp (kino Jáchymov; 19:30)
Kniha džunglí (kino Pernink; 18:00)
Divočina (kino Pernink; 18:00)
Angry birds ve ﬁlmu (kino Pernink; 18:00)

Sport
22. 10. - Nohejbalový turnaj (Jáchymov, hřiště Na Slovanech; 14:00)
28. 10. - Blaťák 2016 (Horní Blatná)

na ŠLIKOVCE
E

Po mši bude následovat v 11:15
Dušičková pobožnost na hřbitově.
5. 11. 2016 startujeme v IKC

Jáchymov o

00 do 18:30 hod.
ezapomeňte si vzít baterku

Strašidlohrátky
Krvavý nápoj na závěr
SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ VYŘEZANOU DÝNI
vyřezané dýně přineste sebou na IKC do 18:30 hod.
Pořádá Informační a kulturní centrum Jáchymov,
nám. Republiky 1, Jáchymov 362 51

https://www.facebook.com/jachymov.město
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www.mestojachymov.cz
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Potomci ostrovské větve rodu Šliků
v Jáchymově a Ostrově
Již podruhé během tří týdnů zavítali příslušníci rodu Šliků (Schliků) do podhůří Krušných hor. Poprvé to bylo o víkendu 20.–21. srpna na
oslavy 500. výročí založení města Jáchymov hrabětem Štěpánem Šlikem a podruhé v pátek 9. září na křest knihy historika a spisovatele Vlastimila Vondrušky „Jáchymovští démoni“, který proběhl ve dvoraně ostrovského zámku.
Oslav 500. výročí založení Jáchymova se zúčastnili přímí potomci Kašpara (II.), zakladatele
ostrovské větve rodu Šliků. Kašpar
měl celkem 11 dětí, pro nás jsou
nejdůležitější jeho dva synové
– Štěpán (I.) a Jindřich (III.). Po
smrti Štěpána roku 1526 se stal pánem na Ostrově a Jáchymově jeho
mladší bratr Jindřich (III.). Štěpán
měl syna Mořice a dceru Sibyllu,
ovšem Mořic zemřel bez potomků.
Oslav v Jáchymově se zúčastnili
prapravnoučata Jindřicha (III.) hrabě František Schlik se svou chotí
Annou Divinou a paní Margareta
Marie Schliková, provdaná Pospíchalová, v doprovodu svého chotě
Jiřího Pospíchala.
Křtu knihy Jáchymovští démoni se
zúčastnila paní Margareta se synem
Patrikem. Paní Margareta přijala
kmotrovství společně s ředitelkou
německého literárního domu Villa
Baldauf – Literaturhaus im Erzgebirge v Marienbergu Constanze Ullbricht. Třetím kmotrem byl Tomáš
Jan Podivínský, velvyslanec České
republiky ve Spolkové republice
Německo, který zároveň převzal
záštitu nad křtem. Křest byl v našem
kraji výjimečnou událostí, byl zařazen do projektu Dnů evropského
dědictví. Proto se křtu knihy Jáchymovstí démoni zúčastnila celá plejá-

da významných hostů z politického
a kulturního života ČR, SRN a Karlovarského kraje (například starosta
města Ostrov Pavel Čekan, ministr
kultury ČR Daniel Herman, hejtman
Karlovarského kraje Martin Havel,
majitel nakladatelství Marienberg
Manfred Dittrich aj.). Nová historická detektivka Vlastimila Vondrušky
by nevznikla bez podpory společnosti LaNova Consulting, jejíž majitelkou je Lada Baranek-Lapinová,
a nadace St. Joachim.
Atmosféra křtu se nesla v duchu
renesance, doby, která znamenala
rozkvět kultury, umění, vzdělání,
ale také rozvoj podnikání a vznik
nových technických objevů. Trubadúři, renesanční hudba, tanec,
dobové kostýmy. I sám král Ludvík
Jagellonský (místostarosta města
Ostrov Josef Železný) a hrabě Štěpán Šlik (náměstek primátora Karlových Var Jiří Klsák) se přenesli
z počátku 16. století do 21. století,
aby bedlivě sledovali slavnostní
křest knihy, jejíž děj začíná v bývalém sídle rodiny Šliků na zámku
v Ostrově a dále se odvíjí v Údolí
sv. Jáchyma, dnešním Jáchymově.
Kniha Jáchymovští démoni je historickou detektivkou, která osloví
nejen zájemce o historii regionu,
ale i příznivce detektivního žánru. Kniha vyšla současně v češtině

František Schlik s manželkou Annou Divinou, vpravo starosta Schneebergu
Ingo Seifert
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Margareta Pospíchalová-Schliková se starostou města Ostrov Pavlem
Čekanem (foto: MěÚ Ostrov)

a němčině a jejímu autorovi lze
popřát, aby Jáchymovští démoni
překonali úspěch jeho dosavadních
nadmíru čtivých a u čtenářů velmi
oblíbených historických románů.
Výše jmenovanými akcemi
obě města, Ostrov a Jáchymov,
důstojně, za přítomnosti zástupců

rodiny Šliků, oslavily 500. výročí
založení nového horního sídliště
zvaného Údolí, od roku 1517 Údolí
sv. Jáchyma, kterému v roce 1520
udělil král Ludvík Jagellonský statut svobodného horního města.
Miluše Kobesová,
Nadace St. Joachim

Vlastimil Vondruška (uprostřed) ve společnosti krále Ludvíka Jagellonského
a hraběte Štěpána Schlika (foto: MěÚ Ostrov)
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Krušné hory už mám pod kůží
Náš region nepatří mezi nejvyhledávanější ﬁlmařské lokality. Díla, která zde byla za posledních padesát let natočena, lze snad spočítat na
prstech obou rukou. Když se na obrazovkách objeví dokonce třináctidílný krušnohorský seriál těšící se vysoké sledovanosti, našince to určitě
potěší, ale zároveň udiví. Proč si tvůrci nevybrali nějaké „proﬂáknutější“ pohoří?“ Na to i na pár dalších věcí jsme se zeptali autora scénáře
a režiséra televizního seriálu Rapl Jana Pachla.
Máte ke Krušným horám
nějaký zvláštní vztah, nebo
jste sem děj seriálu umístil
z jiného důvodu?
Z Krušných hor nepocházím,
i když dětství jsem strávil relativně nedaleko, v Kralovicích. Krušné hory jsem několikrát navštívil
v dětství, absolvoval jsem tam například lyžařský výcvik, a žádným
zvláštním dojmem na mne tehdy
nezapůsobily. Po delší přestávce
jsem se tu objevil asi před šesti lety
a byl jsem příjemně překvapen pozitivními změnami, k nimž tu mezitím došlo. A i když tu i za uplynulých šest let je patrný další pokrok,
zachovaly si Krušné hory svůj
poněkud ponurý a drsný charakter,
který nám velice vyhovuje. Hodně
se soustředíme na vizuální stránku,
k tomu nám zdejší kraj nabídl dostatek námětů a my jsme jich využili měrou vrchovatou. Do karet
nám hrála i skutečnost, že kriminalita v regionu alespoň donedávna nebyla právě nejnižší a bylo tu
zaznamenáno několik zajímavých
případů, na jejichž fragmentech
jsme pak naše příběhy vystavěli.
Kde všude jste seriál natáčeli?
Prakticky v celém pásu od Výsluní až po Kraslicko, odskočili
jsme si ovšem také mimo pohoří,
například do Sokolovské pánve
nebo na Kladskou a několik dalších míst ve Slavkovském lese.

Protože jsme se až pozdě dozvěděli o tom, jakou zajímavou
lokací by byla štola Johannes,
záběry z dolů jsme natáčeli na
Příbramsku. A krátce jsme si odskočili i na Jablonecko. Avšak
s výjimkou asi deseti natáčecích
dní jsme celou dobu natáčení
strávili skutečně v Krušných horách, nakonec ani interiéry Kunešovy chalupy jsme netočili v ateliérech, ale skutečně v pronajaté
chaloupce na Ryžovně. Krušné
hory jsme si tedy skutečně užili se vším všudy.
Začněme tím negativním. Co
vám při natáčení dělalo největší nepříjemnosti?
Zima. Už při prvních obhlídkách jsme lidem nechtěli věřit, že
ty obrovské hranice dřeva u domů
jim vydrží jen jednu zimu. Ani
nepříliš členitý reliéf vrcholových
partií nenapovídá, že se nacházíte
ve výšce kolem tisíce metrů nad
mořem. Když pak zima skutečně
přišla, trávili jsme často celé dny
ve sněhu a mrazu a kromě logistických problémů jsme se museli
potýkat i s některými individuálními nepříjemnostmi, já například
s omrzlinami. Měl jsem sice boty,
které měly chránit do –70 °C, ale
evidentně se nepočítalo s tím, že
by uživatel téměř celý den jen seděl. Nechci si však stěžovat, práce
v drsných podmínkách mě baví.

Práce filmového štábu v krušnohorských zimních podmínkách
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Režisér mezi představiteli hlavních rolí

A co vás naopak překvapilo příjemně?
Všechny nás nadchl přístup zdejších lidí. Pomáhali nám naprosto všichni, počínaje představiteli
krajského úřadu a konče místními
obyvateli. Mnozí místní ochotníci i naprostí neherci se ochotně
ujali některých drobnějších rolí,
mnohdy vlastně hráli sami sebe,
čímž seriálu dodali na autenticitě.
Ing. Židlický z krajského úřadu

dokonce před zahájením natáčení
svolal koordinační schůzku se zástupci všech dotčených institucí,
což nám velice ulehčilo pozdější
jednání s hasiči, záchranáři, policií či armádou. Poděkování za
vstřícný přístup a toleranci ovšem
patří i představitelům jednotlivých
obcí v regionu, celé řadě místních
ochotníků, kteří nám ochotně zahráli některé menší role, a dodali
tím seriálu na autenticitě, i nesčet-

Jan Pachl (*1977)
Režisér a scénárista, absolvent Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku a FAMU. Vedle několika dokumentárních ﬁlmů a reklam má
na kontě například ﬁlmy Hostel, Gangster KA a Gangster KA: Afričan
nebo televizní seriál Cirkus Bukowsky. Jeho zatím posledním počinem
je seriál Rapl, který Česká televize vysílá každé pondělí od 20 hodin
na programu ČT 1.

Jan Pachl při natáčení v jáchymovském kostele
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ným horalům, bez jejichž pomoci
bychom se často neobešli a na které rádi vzpomínáme. Otázkou je,
jestli budou i oni rádi vzpomínat
na nás. U hájovny v Suché u Jáchymova jsme například postavili
nefunkční maketu mrazicího boxu,
v němž se vedle několika kusů
zvěře měla nacházet i mrtvola.
Zvěř jsme připravili v předvečer
natáčení, přes noc ale nasněžilo
a v následné kalamitě, kterou jsme
v březnu už nečekali, jsme natáčení museli zrušit, protože valná
většina aut s technikou a dalšími
nezbytnostmi k hájence prostě
nevyjela. Narychlo jsme změnili
natáčecí plán a odjeli jinam s tím,
že scéna z boxu se natočí později.
Asi za tři neděle volala majitelka
hájovny, jestli bychom nebyli tak
hodní a neodvezli si z mrazáku tu
zapomenutou zvěř, neboť zápach
už je tak intenzivní, že se k hájence
stahují lišky ze širokého okolí.

Filmový štáb na Ryžovně

Nestýská se vám nakonec
po našich horách?
V Krušných horách jsme prožili
deset měsíců z celkem 144 natáčecích dní. A nejen mně se dosta-

ly pod kůži. Když jsme dokončili
zimní blok natáčení, uprostřed
týdne jsem se vrátil do Prahy a už
v pátek jsem s dětmi zase uháněl
do Abertam. Celý víkend jsem

s nimi pak lyžoval na Plešivci a byl
jsem tam šťastný.
Roman Kloc
foto: Pavla Černá,
Marek Dienstl

Oprava lesní kapličky
a sochy Vítězného Krista na zeměkouli
Letos v létě proběhla v Perninku, v rámci dotací ze Státního zemědělského intervenčního fondu, oprava lesní kapličky a sochy Vítězného Krista na
zeměkouli, nacházející se u kostela.
Kaplička dostala novou střešní krytinu a novou fasádu, do výkopu kolem obvodu zdiva byl navezen štěrk a na závěr se postavil betonový val, který
bude odvádět stékající vody od kapličky. Rekonstrukci sochy Krista na zeměkouli provedla odborná ﬁrma. Oprava spočívala v důkladném očištění
starých nátěrů a nánosů, rekonstrukci ulomených částí sochy a ﬁnálním nátěru. V rámci požehnání obnovené kašně požehnal v neděli 25. září farář
Marek Bonaventura Hric i soše Ježíše.
Na opravě se zároveň ﬁnančně spolupodílel německý spolek Der Verein Freunde und Förderer des Böhmischen Erzgebirges e. V.
Martin Liška

Lesní kaplička
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Socha Vítězného Krista na zeměkouli u kostela
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Spolkový záslužný kříž
pro Ehrenfrieda Zenkera
Abertamský rodák Ehrenfried Zenker převzal 15. září na radnici v Ulmu
z rukou tamějšího primátora Guntera
Czische Spolkový záslužný kříž – nejvyšší německé vyznamenání, které
mu udělil německý spolkový prezident Joachim Gauck. Důvodem pro
udělení tohoto vyznamenání byly jeho
zásluhy o zachování a renovaci kostela
v Abertamech a jeho podpora česko-německých vztahů.
Dnešní abertamský kostel Čtrnácti
svatých pomocníků byl postaven v letech 1735 až 1738. Láska Ehrenfrieda
Zenkera k tomuto kostelu, v němž byl
pokřtěn, začala už ve věku sedmi let,
kdy se zde stal ministrantem. Po odsunu posledního abertamského faráře
Johanna Natha v polovině roku 1946
se stal jako jedenáctiletý chlapec společně se stejně starým kolegou ministrantem, klíčníkem kostela, než musel
i on v srpnu téhož roku svůj domov
opustit. V letech komunistické vlády
kostel chátral, až v roce 1989 byla kostelní věž z důvodu jejího havarijního
stavu uzavřena.
Po listopadu 1989 opět ožila tradice abertamských poutí. Vzniklo i zájmové sdružení abertamských rodáků
odsunutých do Německa, jehož cílem
byla záchrana abertamského kostela před zánikem. Ehrenfried Zenker
do tohoto sdružení, jež bylo později
nazváno „Gruppe Abertham“, spontánně vstoupil. Ujal se úkolu navázat
kontakty s českými představiteli, tedy
s obecním zastupitelstvem v Abertamech, s místním farářem a kardinálem Miloslavem Vlkem v Praze.
Setkání proběhla v srdečném duchu.
Od počátku se do projektu renovace
kostela zapojil také tehdejší pražský
světící biskup František Radkovský.

Kostel v roce 1989

Ten se v roce 1993 stal biskupem nově
ustanovené plzeňské diecéze, do níž
spadají i Abertamy. Díky Ehrenfriedu
Zenkerovi se stal příznivcem projektu.
Zenkerovi se rychle podařilo získat
i důvěru dalších českých správních orgánů. Poté se pustil do shánění potřebných ﬁnančních prostředků. Přitom si
vysloužil renomé organizačního a ﬁnančního génia. V této funkci je prostě
nutné umět i žebrat, a to on uměl bravurně. Podařilo se mu přimět některé
německé a rakouské diecéze i odsunuté abertamské rodáky ke značným
ﬁnančním darům a ﬁrmy k darům
věcným, například v podobě střešních tašek. Část peněz přicházela také
z českých zdrojů. Do dnešního dne se
tak sešla částka 400 tisíc eur.
V letech 1993–1996 proběhla první
velká rekonstrukce, kterou Ehrenfried
Zenker řídil a vykonával při ní odborný
dohled. V roce 1995 oﬁciálně převzal
vedení skupiny „Gruppe Abertham“
a tuto funkci zastává dodnes. Druhá
fáze rekonstrukce v letech 2003–2006
byla ještě intenzivnější, s vyššími pracovními a časovými požadavky kladenými na pana Zenkera. Renovace neproběhla naráz, protože drsné horské
podnebí neustále vyžadovalo opravy
a doplnění. Abertamský kostel je dnes
zásluhou Ehrenfrieda Zenkera v lepším stavu než kdykoli předtím.
V Abertamech pan Zenker měl a do
dnešního dne má několik pomocníků
pro styk s úřady, ﬁrmami a pro péči
o kostel. Kontakty, navázané ještě
před začátkem renovace, se časem
proměnily ve skutečně přátelský vztah
s vedením Abertam, s místním farářem
a s plzeňským biskupem. V roce 2004
se pan Zenker stal čestným občanem
Abertam, dočkal se také ocenění ze
strany plzeňského biskupství. Od roku
2000 pořádá Ehrenfried Zenker každoročně autobusové zájezdy na abertamskou pouť s krušnohorským večerem a slavnostní bohoslužbou. Přispěl
a nadále přispívá k tomu, že odsunutí
obyvatelé Abertam a jejich potomci do
své vlasti, resp. do vlasti svých předků,
přijíždějí rádi.
Za neúnavnou a nezištnou činnost,
kterou vykonává již více než 26 let, byl
Ehrenfriedu Zenkerovi udělen Spolkový záslužný kříž, k čemuž mu srdečně blahopřejeme!
Josef Grimm
překlad: Roman Kloc
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Ehrenfried Zenker (vlevo) a primátor Ulmu Gunter Czisch

Abertamský kostel dnes
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Základní škola Nejdek, Karlovarská,
oslavila padesátku
Výstavba naší základní školy
byla zahájena v roce 1965 v souvislosti se vznikem sídliště. Škola
pro 920 žáků byla otevřena v září
1966, nesla název III. Základní devítiletá škola Nejdek a jejím ředitelem se stal Karel Uzel. Velmi zdatně se ujal i role kronikáře, proto si
můžeme dodnes přečíst, jak to tenkrát ve škole vypadalo, kteří učitelé zde učili, jaké akce se konaly.
V jeho práci pak pokračovali další
kronikáři až do roku 1988. Škola
byla mezitím přejmenována na ZŠ
Fučíkova. Po sametové revoluci
došlo k další změně názvu, a to na
ZŠ Karlovarská. Pod tímto jménem
letos naše škola, do které v současnosti chodí 408 žáků, oslavila své
50. narozeniny. A tak do nové kroniky, kterou jsem začala psát v roce
2006, přibyl zápis o tom, jak tato
oslava 10. září 2016 proběhla.
Už po 11. hodině se začali trousit první hosté a postupně zaplnili
velkou tělocvičnu. Přivítali jsme
vzácné hosty: bývalé ředitele školy
Blanku Bourovou a Karla Hlávku, bývalé zástupce ředitele Jiřinu Šmídovou a Milana Michálka,
místostarostku Ludmilu Vocelkovou a vedoucí odboru sociálních
věcí a školství Soňu Tauškovou.
Přišel také místostarosta Jan Tóth,
který ředitelce předal nádhernou
kytici padesáti růží. Rádi jsme se
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Škola (vpravo) těsně před dokončením v roce 1966

setkali se všemi bývalými kolegy,
kteří vytvářeli historii naší školy
a zapsali se do vzpomínek svých
žáků. Těch také přišla celá řada.
Věříme, že se hostům líbil jak kulturní program v tělocvičně, který byl
složen z čísel nacvičených při vyučování, ve školní družině a v zájmových útvarech Domu dětí a mládeže,
tak všechno, co jsme pro ně připravili v ostatních prostorách školy. Byla
radost vidět, jak nahlížejí do svých
bývalých tříd a vzpomínají, jak hovoří se svými spolužáky nebo učiteli
a vybavují se jim krásné chvíle, které
v této škole prožili, jak se poznávají
na starých fotograﬁích v kronikách
nebo na výstavě. Hosté také zhlédli

videa, za jejichž natočení děkujeme
Milanu Michálkovi a za zapůjčení
Miroslavu Holečkovi z JoN.
Na památku si děti i dospělí odnášeli obrázek školy s pamětním
razítkem a také almanach, který
jsme k 50. výročí školy vydali. Za
starší seznamy žáků a pedagogů
v almanachu uvedené děkujeme
Pavlu Andršovi, nejdeckému kronikáři. Pokud máte o almanach zájem, je stále možné si ho zakoupit
v kanceláři školy. Třešničkou na
dortu celé oslavy byl raut, za jehož
profesionální zajištění děkujeme
kolektivu restaurace U Žáby, Gabriele Cvingerové a zaměstnancům
školní jídelny.

Děkujeme všem hostům za návštěvu a věříme, že se u nás ve škole za deset let při dalším kulatém
výročí zase setkáme. Na nás, kteří
jsme při letošní oslavě hrdě oblékli trička s logem naší školy, leží
zodpovědnost za to, že budeme
naplňovat to, co před padesáti lety
započali naši kolegové. Budeme se
řídit citátem amerického průmyslníka Henryho Forda: „Každý, kdo
se přestane učit, je starý, ať je mu
dvacet nebo osmdesát. Každý, kdo
se stále učí, zůstává mladý. Je nejlepší v životě zůstat mladý.“
Bedřiška Treglerová
foto: Marcela Marešová,
archiv Pavla Andrše
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V Litvínově ožívají Krušnohorské noviny,
navazují na Erzgebirgs-Zeitung
V loňském roce vyšlo první číslo obnovených Krušnohorských novin. Jejich vydání bylo součástí oslav 130. výročí krušnohorské dráhy
Most – Moldava – Freiberg, ke kterému se připojila i Česká pošta vydáním příležitostné poštovní známky. Krušnohorské noviny, obnovené
v českém provedení, navazují na stejnojmenný historický titul vydávaný v německém jazyce (Erzgebirgs-Zeitung). Od letoška se stávají periodikem, které bude vycházet na východě Krušných hor dvakrát ročně. Redakce Krušnohorského Luftu a obnovených Krušnohorských novin
se dohodly na spolupráci, budou se tematicky vzájemně doplňovat.

Titulní strana Erzgebirgs-Zeitung z roku 1911

Obálka prvního čísla obnovených Krušnohorských novin z května 2015 a obálka aktuálního čísla

Před loňskou uzávěrkou prvních Krušnohorských novin jejich autorský kolektiv netušil, že
se vydání obnovených i původních Krušnohorských novin, s odstupem 135 let, na den přesně
kryjí. Obnovené noviny vyšly 15. května 2015,
v předvečer oslav 130. výročí moldavské dráhy, první sešit původních Krušnohorských novin (Erzgebirgs-Zeitung) vyšel 15. května 1880
v Jirkově u Chomutova jako periodikum Krušnohorských spolků. Ty mají své kořeny v 70. letech 19. století. Na základě zkušeností s přínosy
cestovního ruchu v Alpách a v německém pohoří Harz inicioval vznik horských spolků tehdejší
prezident pražské centrální komise pro podpo-

ru živností v českém Krušnohoří rytíř Richard
von Dotzauer, od jehož narození uplynulo právě
letos v červenci 200 let (viz Luft č. 7/2016).
Myšlenky se ujal August Weymann, školský
inspektor pro okresy Most a Chomutov, a s pomocí zastupitelů města Jirkova dne 16. listopadu 1879 založil první „Krušnohorský spolek“
(Erzgebirgsverein) v Čechách. Do února 1881
následovalo založení dalších šesti obdobných
spolků ve městech Horní Litvínov, Kovářská,
Jáchymov, Karlovy Vary, Kraslice a Chomutov.
Ty pak dne 26. února 1882 ustavily v Karlových
Varech Svaz horských spolků, ke kterému se
časem připojovaly i další města a obce. První

Vydavatelem
obnovených
Krušnohorských novin je Českojiřetínský spolek (na snímku jeho
členové a příznivci), který vznikl
v roce 2011 jako otevřené, dobrovolné a nepolitické společenství
občanů, kterým není lhostejný
život v jejich domovině. Aktivity
Českojiřetínského spolku a jeho
členská základna výrazně překročily původní územní působnost omezenou na Český Jiřetín
a historické území zaniklé obce
Fláje. Proto se valná hromada

oﬁciální název svazu by v překladu zněl „Svaz
turistických spolků Krušných hor a Českého
středohoří“ (Verband der Touristenvereine des
Erz- und Mittelgebirges).
Horské spolky se věnovaly zejména budování
a značení turistických stezek, výstavbě vyhlídek
a rozhleden či horských chat. Kromě těchto aktivit pořádali členové spolků vlastivědné vycházky a výlety, přednášky či například plesy.
To vše mělo za cíl podporovat cestovní ruch
jako zdroj příjmů obyvatel chudých horských
oblastí, místní patriotismus a lásku k přírodě
a krajině. Mezi lety 1888 až 1936 se počet členů
svazu pohyboval od 1 678 po 8 693.

spolku 25. září 2015 usnesla na
upuštění od dosavadního označení „Sdružení pro rozvoj obce
Český Jiřetín” a přijala nový dodatek názvu „Spolek pro oživení
Krušnohoří“. Účelem spolku je
podpora iniciativy občanů ve prospěch českého Krušnohoří, pěstování dobrých sousedských vztahů
v rámci česko-německé přeshraniční spolupráce a rovněž širší
mezinárodní spolupráce v duchu
společensko-historických vazeb
napříč Evropou.

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Českojiřetínský spolek uspořádal 1. dubna 2016 představení druhého dílu knihy Horní města Krušných hor, který je věnován Ústeckému kraji. Slavnostní
akce se v zaplněném sálu litvínovského zámku zúčastnila řada oficiálních hostů, včetně starostů a dalších zástupců prezentovaných horních měst a dalších
obcí. Hostitelské město Litvínov reprezentovala první místostarostka Erika Sedláčková, která knihu symbolicky „pokřtila“ flájskou vodou, a to společně
s vedoucím autorského kolektivu Michalem Urbanem a jeho dvěma kolegy z početného týmu spoluautorů – Jiřím Crkalem z Ústavu archeologické
památkové péče severozápadních Čech a Pavlem Chaloupkou z mikulovské prohlídkové štoly Lehnschafter. Doprovodil je Ivan Cáder z měděnecké štoly
Země zaslíbená.

Tehdejší Erzgebirgs-Zeitung je
dodnes zdrojem cenných vlastivědných informací o Krušnohoří
a Českém středohoří, které tehdejší
vydavatelé – slovy prvního šéfredaktora, profesora chomutovského gymnázia Dr. Ambrose Mayra
– publikovali „z lásky k vlasti...,
abychom našim domovským krajem nechodili jako cizinci».
Celkem vyšlo 64 ročníků. První čísla vycházela čtvrtletně, od
roku 1888, kdy svaz již působil
v Teplicích-Šanově, už měly noviny výrazně rozšířený obsah
a byly již měsíčníkem s řadou dopisovatelů. Po více než šesti desetiletích, v dubnu 1943, vycházejí
Krušnohorské noviny naposledy.
Jejich vydávání ukončilo vyčerpání spojené s událostmi druhé
světové války.
A kdo se pomyslné vydavatelské štafety historického titulu ujal?
Vydavatelem obnovených KrušnoWWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

horských novin je Českojiřetínský
spolek – spolek pro oživení Krušnohoří. Původně lokální sdružení,
založené roku 2011, si předsevzalo sesbírat vzpomínky pamětníků
dřívější dřevorubecké obce ležící
na česko-saské hranici v okrese
Most. Z tohoto záměru nakonec
vzešla série tří výpravných dokumentárních ﬁlmů v cyklu „Flájský
potok v proměnách času“. K Českému Jiřetínu dnes patří i zatopené Fláje, odkud se více než 240 let
plavilo dřevo z českých pralesů
jako palivo pro freiberské stříbrné hutě. Českojiřetínský spolek se
zasloužil o částečnou rekonstrukci tohoto nejstaršího plavebního
kanálu v Čechách, podél něhož
vznikla také přeshraniční turistická stezka. Ta je dnes hojně využívána turisty i školami. V roce
2013 uspěl spolek s návrhem na
zařazení motivu ﬂájské přehrady,
známé unikátní dutou hrází, do

emisního plánu České pošty. Řada
návazných projektů, spojených
například s horskou železnicí
Most – Moldava – Freiberg a jejím prosazením do emisního plánu
České pošty v roce 2015, vedla
jak k dalšímu rozšíření záběru činnosti spolku, tak k rozšíření jeho
členské základny. Českojiřetínský spolek přerostl hranice obce
Český Jiřetín a stal se spolkem
s regionální působností. Pro svou
veřejně prospěšnou činnost obdržel od města Litvínov nabídku
prostor v nedávno zrekonstruovaném valdštejnském zámku.
Už ve svých počátcích byla redakce Krušnohorských novin (Erzgebirgs-Zeitung) přenesena do
Litvínova, kde se redakční práce
ujal roku 1881 okresní školský
inspektor August Weymann. Díky
pochopení současného vedení
města Litvínov se po více než sto
letech redakce Krušnohorských

novin do Litvínova 1. prosince
2015 opět vrátila.
Téma Jáchymova a dalších horních měst napříč Krušnými horami
svedlo cesty vydavatelů Krušnohorských novin s vedoucím autorského týmu velmi zdařilé knihy
Horní města Krušných hor RNDr.
Michalem Urbanem, se známým
publicistou Petrem Mikšíčkem
a vedoucím redakčního týmu Krušnohorského Luftu Jiřím Kupilíkem
a jeho manželkou. Českojiřetínský
spolek, který pracuje na východě
Krušných hor, a redakce Krušnohorského Luftu, zabývající se už
pět let publikační prací v západním
Krušnohoří, se dohodly na spolupráci. Krušnohorský Luft a Krušnohorské noviny by tak mohly do
budoucna vzájemně obohacovat
své čtenáře výměnou témat z obou
částí Krušnohoří.
za Krušnohorské noviny
Petr Fišer a Jan Setvák
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Velflík – Vlčinec
Vydáte-li se z Nejdku údolím Oldřichovského potoka přes Vysokou Štolu kolem chalup v horní části Lužce, dostanete se žlutě značenou
turistickou stezkou skrze tmavý horský les až na Velﬂík, k bývalé osadě obce Pstruží ležící v nadmořské výšce přibližně 850 metrů.

Velflík (západní část) na pohlednici z roku 1906

Velflík na fotografii Ruperta Fuchse kolem roku 1930

Vrchol kopce Vlčinec nad osadou, který vystupuje z lesnatých
krušnohorských hřebenů vypínajících se nad široké údolí řeky Ohře
a tvořících dlouhý modravý val
pnoucí se podél severního horizontu, dosahuje výšky téměř tisíc
metrů (973 m). Ač vzdálen vzdušnou čarou jen něco málo přes devět kilometrů od Karlových Varů,
je poměrně málo známý, snad pro
obtížný výstup z jižní, nejbližší
strany; vždyť z Hroznětína je třeba
překonat k jeho vrcholu výškový
rozdíl přes 500 m. Poněkud lepší je
výše zmíněná cesta z Nejdku, která
je dlouhá přibližně osm kilometrů
a vede až k jeho temeni, přičemž
cesta vlakem z Karlových Varů do
Nejdku trvá zhruba půl hodiny. Od
severu vede na Vlčinec poměrně pohodlná cesta z Perninku (asi 5 km).

Mezi šednoucími poli a zelenými lukami se krčí skromné samoty, vesničky i rozrostlá města a blýskají se menší i větší rybníky; uprostřed, kamsi do
mlhavé dálky, se táhne stříbrná šňůra
řeky. Pod zelenými chlumy lesů svítí města bílou čelenkou svých střech
a panelových domů…
Myslím na to, jak osamělý musel
být život obyvatel Velﬂíku, a to zejména v zimě, kdy byli takříkajíc odříznuti od světa. Děti musely chodit
do školy do Pstruží (náročná, hodinu
trvající cesta), což bylo v hlubokém
sněhu během zimy více než obtížné.
Obyvatelé se živili zčásti zemědělstvím, zčásti povoznictvím (odváželi
na panském vytěžené dříví na pily
nebo do brusíren dříví) či těžbou dřeva nebo jako panští lesníci a myslivci.
Navzdory nedostatečnému množství
půdy a přes veškeré obtíže, jež byly

Snad právě pro svoji osamělost
patří Vlčinec se svým nejbližším
okolím mezi nejmalebnější místa
západního Krušnohoří. V širokém
okruhu jeho lesů a luk není ani rekreační zařízení ani restaurace – tudíž žádný lidský křik, hluk a zápach
způsobený dopravními prostředky, či
dnes obvyklé vyřizování „důležitých“
hovorů mobilním telefonem. Je tu jen
šumící les, modrá obloha (když máte
štěstí), zelené louky a pryskyřicí vonící čistý vzduch.
Zvolna vystupuji úzkým chodníkem vedoucím z rozcestí „U Stromečku“ k vrcholu Vlčince, je zářivý
zářijový den, paseky na jižních stráních zrůžověly vřesem a mezi tmavozelenými korunami smrků svítí zlatem svého listí tu a tam roztroušené
břízy. Jako obrovská barevná mapa
leží pode mnou půvabné údolí Ohře.

Výletní restaurace

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

spojené s životem v takto odlehlé
oblasti, lpěli však obyvatelé Velﬂíku
neústupně na své rodné hroudě a jen
výjimečné okolnosti je mohly pohnout k tomu, aby opustili svou obec
a usadili se jinde.
Takovou okolností se stala výstavba vodovodu do Rybář, nynější čtvrti Karlových Varů, o níž ještě bude
řeč. Městská obec vyplatila místním
odstupné za pozemky a stavby, a tak
se obyvatelé zadního Velﬂíku přestěhovali do sousedních obcí, Hroznětína, Odeře, Pstruží a Mezirolí,
kde nalezli nová bydliště, a zůstali
tak alespoň v blízkosti své milované
otčiny, jak o tom poutavě vypráví
Johann Schreiber ve svém článku
o Pstruží a Velﬂíku.
V současné době tvoří zaniklou
osadu Velﬂík pouze ruiny několika
budov, a to bývalé lesovny a hostin-

Výletní restaurace
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ce, které se nacházejí v přední části
bývalé osady, a v tzv. zadním Velflíku torza staveb hájovny a několika
obytných domů. Před drahnými lety
býval Velﬂík malou osadou s 9 domky, z toho v přední části stávaly dva
a v zadní části jich bylo sedm.
Kvůli výstavbě již zmíněného vodovodu do tehdy ještě samostatného
městyse Rybáře bylo v roce 1905
městskou obcí zakoupeno šest domů
ze zadního Vlčince a ty pak byly
zbourány. Tuto demolici provedl
částečně pan Viktor Klein a částečně obec Rybáře, jak o tom informuje
kronika Rybář z let 1923–1928. Ze
zadního Vlčince tak zůstala stát pouze hájovna, která byla již před rokem
1905 zakoupena panstvím Ostrov, jež
patřilo toskánským arcivévodům (vedlejší větev Habsburků).
Rybáře celou oblast bohatou na
vodní zdroje neustále rozšiřovaly, dílem nákupem některých celých statků, jako byl například „Pöhlmannův
dvůr“ v obci Lužec (asi 67 hektarů),
a dílem jednotlivých částí ostatních
hospodářství od různých majitelů,

čímž její plocha rok od roku narůstala. Na začátku roku 1908 se jednalo
o plochu o rozloze 113,86 ha, v roce
1922 již 175,71 ha a v roce přípravy
lesního hospodářského plánu, z něhož jsou čerpána tato data (1931),
představovala plocha podle přiloženého výpisu z katastru nemovitostí už
rozlohu 289,03 hektaru.
Skrze tyto nákupy a smluvní výměny pozemků bylo docíleno téměř
ideálního arondování celého převážně lesního majetku, který má dnes
až na oblast zadního Velﬂíku tvar
obdélníka a obhospodařuje ho díky
vzniku tzv. velkých Karlových Varů
příspěvková organizace Lázeňské
lesy Karlovy Vary.
Sedím na schodech dnes již polorozpadlé budovy, kdysi renovované
abertamskými a jáchymovskými myslivci, která má starou mysliveckou
tradici. V dávných dobách se odtud
táhly až po Lužec rozsáhlé louky
a pastviny, na nichž se po celé léto
pásla stáda ovcí. Z okolních lesů se
sem stahovali vlci a ti patrně dali zdejšímu území původní název. Dokud

Wölﬂing – Velﬂík – Vlčinec
Jak je patrné i z diskuse na webovém portálu zanikleobce.cz, s pojmenováním míst kolem Velﬂíku je trochu svízel, panuje v něm velká nejednota. Jednoduché to bylo do první světové války, kdy osada i kopec nad ní
(972,9 m) nesly stejné jméno Wölﬂing (na některých starších mapách je
kopec někdy označován také jako Glasberg). Po roce 1918 získala osada
české jméno Velﬂík, zatímco pro vrch nad ní se po druhé světové válce
vžil název Vlčinec, který je uváděn na většině současných map i na turistickém značení. Například na portálu mapy.cz je však název Vlčinec
zakreslen nesprávně i v místech zaniklé osady Velﬂík (její západní části
s ruinou hájovny toskánských velkovévodů). A aby to bylo ještě komplikovanější, název Velﬂík se pro změnu vztahuje i ke kótě 976,6 m ležící
na stejném hřbetu jako Vlčinec, ale asi 1 700 m severozápadně od něj při
cestě do Perninku. Kdo by si snad myslel, že tento výrazný hřbet se jmenuje Vlčí, mýlil by se. Jde o Jelení hřbet (dříve Hirschkamm).
(MU)
požírali jen poddanské ovce, ponechávala ostrovská vrchnost, majitelka
zdejších lesů, starost o jejich hubení
sedlákům. Když tu však během třicetileté války rozmnožené vlčí smečky
vyhubily téměř veškerou zvěř a v roce
1632 zabily dokonce panského fořta
z Abertam, nechali tehdejší majitelé
panství, vévodové sasko-lauenburští,
postavit v místě nynější myslivny
dřevěnou hájenku a blízko ní ohra-

du k odchytu vlků. V druhé polovině
19. století tu pak byla vystavěna nynější kamenná myslivna, kde bývalo
i sídlo zdejšího polesí.
Bývala tu tenkrát těžká služba
a přidělováni sem byli rázní adjunkti.
O jednom z nich dosud mluví železný
kříž postavený v 80. letech 19. století
u lesní cesty nad Velﬂíkem, kam se
stačil ještě dovléci po smrtelné ráně
pytláckou kulí, což v oněch dobách

Lesovna v přední (západní) části Velflíku kolem roku 1910
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nebylo ničím výjimečným. O tom vypovídají i mnohé jiné kříže postavené
po celé naší vlasti na paměť obětí této
myslivecko-pytlácké války. Nezřídka
zde sloužili lesníci a myslivci z velmi
vzdálených částí rakousko-uherské
monarchie. Jako příklad nám může
sloužit lesník Hieronymus Lasinger,
který pocházel až z obce Weichselboden v dalekém Štýrsku a sloužil na Velﬂíku (č. p. 7) na přelomu
19. a 20. věku.
Ostrovské panství náleželo v té
době císařské rodině, a tak se tu vystřídala při lovu na tetřevy, tetřívky
a srnce většina rakouských arcivévodů, z nichž jeden, Leopold Ferdinand
Salvátor (1868–1935) poté, co se nepohodl s císařskou rodinou, požádal
v roce 1902 císaře Františka Josefa I.,
aby se mohl vzdát všech arcivévodských hodností a práv, přijal občanské
příjmení Leopold Wölﬂing obdobné
jménu zdejšího vrchu a věnoval se
ve Vídni obchodu.
Bývalý majitel panství Ferdinand
Toskánský míval často lovecké hosty.
Mezi jinými to byl i perský šáh, který
dlel v roce 1902 na lázeňském pobytu
v Karlových Varech a přijel na lov do

blízkého Vlčince a Pstruží. U příležitosti této lovecké výpravy šáh navštívil továrnu na lepenku Heinricha
Kluga. Šáh přijel na návštěvu do
fabriky bez ohlášení a její šéfové, pan
Jindřich, Pavel a Arnošt Klugové,
nebyly přítomni. A tak šáha prováděli továrnou, nutno dodat, že velmi
zdatně, tehdy třináctiletý pan Edgar
Klug s vedoucím závodu Bärreiterem
a dělníkem Albertem Igesem. Šáh byl
plný zájmu a chtěl vědět o podniku
všechno. Po návštěvě se všem zúčastněným štědře odměnil. Obzvláště šťastný a velkorysý byl šáh, když
ulovil ještě týž den na Vlčinci srnce.
Z lesnického personálu, který se honu
zúčastnil, obdržel každý jednotlivec
vyznamenání a odměnu.
V době první republiky byla honitba v katastrálních územích Odeř, Lužec a Pstruží po mnoho let pronajata
městskou obcí v Rybářích majiteli
pivovaru v Karlových Varech a Ostrově panu Robertu Weberovi-Hohengrund. Ten byl však nucen, vzhledem
k dlouhodobé ekonomické krizi, s níž
se jeho podniky potýkaly, od této
smlouvy odstoupit, jak se dozvídáme
z kroniky Rybář z let 1931–1937.

Ale ani dnes není toto území bez
myslivecké romantiky. Při troše trpělivosti a pozornosti se tu můžeme na
malých loučkách a podlouhlých pasekách uprostřed lesů setkat se srncem
i jelenem, z nichž poslední, jak svědčí sloupané, bílou pryskyřicí svítící
kmeny, tu není nijak vzácný.
Od myslivny sestupuji žlutě značkovaným chodníkem k dalšímu
malebnému místu. Je jím „Jezero“,
vlastně bych měl spíše říci rybník,
který nechala zbudovat obec Rybáře v letech 1934 a 1935. Dnes se
tu v teplých letních měsících sluní
a věnuje vodním radovánkám mnoho milovníků tohoto koutku přírody
a během lovecké sezony tu probíhají na nově opravené chatě setkání
myslivců a lovců.
Martin Jiřík
Zdroje:
Ministr, Josef: Září na Vlčinci. In:
Lázeňský časopis, 1965, č. 9, s 10–11.
http://www.znkr.cz/de/fotogalerie/obrazek/7692-392-jpg/
s e s s _ e 11 f 3 1 3 c 3 2 c 2 5 1 3 7 e d482e07d4d2c569/
kronika Rybář č. I z let 1923–

Perský šáh při návštěvě Karlových
Varů (1902)

1928 http://www.portafontium.eu/
chronicle/soap-kv/00090-mesto-rybare-1923-1928
kroniky Rybář č. III z let 1931–
1937 http://www.portafontium.eu/
chronicle/soap-kv /00090-mesto-rybare-1931-1937
https://de.wikipedia.org/wiki/
Leopold_Wölﬂing

Současný stav lesovny v přední části Velflíku (foto: Michal Urban)
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Odpadky na magistrále – kam s nimi?
Svoje děti a teď i vnoučata jsem naučil, že odpadky, které na výletě vyrobí, také donesou domů. V okolí Abertam mám několik přátel, kteří si do
lesa nosí igelitky a odpadky sbírají. Jsme rádi, když to tady máme hezké.
Potom je ta druhá skupina, řekl bych bezohledná, jež ten nepořádek dělá.
Kdo neuvidí, neuvěří.
Nad Hřebečnou na magistrále mezi maringotkou a Červenou jámou se
nachází přístřešek „Uhlákovo“. V létě zde někdo tábořil a založil ohniště,
které nezlikvidoval. Postupně se z ohniště stala popelnice, šlo o odpadky
z českých výrobků.
Nedávno jsem běžel kolem, a co jsem viděl uvnitř přístřešku, mě přinutilo k napsání tohoto článku. Někdo zde o víkendu 17. až 18. září hodoval

Po hostině

a neměl s sebou služebnou, která by uklidila. Tentokrát to byly výhradně
odpadky z německých výrobků včetně účtu z nákupu.
Všechno je uklizené, takže se vlastně nic nestalo. Jen mi vrtá hlavou,
co je to za lidi?
Pavel „Kasař“ Motlík

Přístřešek „Uhlákovo“

Dožínky a Beerfest ve Pstruží

Oslavenkyně Janička při dožínkách

Jsme sice malá, ale akční obec.
Když je pěkné počasí, stihneme za měsíc i dvě společné akce.
Tak jako nyní. V sobotu 3. září se
konaly již tradiční dožínky, tentokrát s oslavou krásných 80. narozenin naší kamarádky, PstružačWWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Beerfest – my a pivečko

ky Janičky Išové.
Její elán, zdraví i pozitivní pohled na svět jí můžeme jen závidět.
Její radost ze společného dárku,
kterým bylo předplatné časopisu
Respekt, jen dokazuje, jak je Jana
stále „v obraze“.

Další společné setkání u kruhového sezení s ohništěm se uskutečnilo 1. října pod záštitou prvního
Beerfestu ve Pstruží.
Zároveň jsme prakticky pokřtili i náš nový gril pro společné akce. Grilovaná kuřátka z něj

byla skvělá. Počasí nám přálo,
pivečko chutnalo a radost ze setkání byla opravdu nefalšovaná
včetně degustace dobrot místních hospodyněk.
Anna Heranová
foto: Vojtěch Bouček
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Michaelská pouť v Ostrově

V neděli 25. září se v Ostrově
uskutečnila již popětadvacáté Michaelská pouť. Staré náměstí lemovaly pouťové stánky a pouťové
atrakce. Počasí pozdního babího
léta přilákalo stovky návštěvníků,
kteří mohli zhlédnout zajímavé

divadelní pohádky pro děti, koncerty různých žánrů: Karlovarská
dechovka, Brutus, Michal Tučný
revival a jiné. V průběhu pouťového veselí promluvil starosta města
a slavnostní salvu vypálili ostrovští ostrostřelci. Pouti se zúčastnily
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i krojované selky, které po celý den
rozdávaly pouťové koláče.
Městské oslavy sahají do roku
1931, kdy Ostrov slavil 600 let od
získání městských práv. Ze vzpomínek ostrovského rodáka Karla
Foha víme, že se na nich podíleli
všichni obyvatelé města. Spolupracovaly také všechny tehdejší spolky a tělesa. Město bylo vyzdobeno,
všude visely vlajky. Naši předci totiž měli neobyčejnou hrdost a byli
na své město pyšní. Na tehdy nově
zbudovaném koupališti (Ottův rybník) se pořádaly závody v plavání.
Trubači na koních otevřeli fanfárami jedinečný historický průvod
v čele s představiteli města a hosty (všichni v dobovém oblečení),
počestnými pannami, zbrojnoši,
někteří byli na koních, v povozech
i pěšky. Druhá část průvodu představovala tehdejší přítomnost: ostrovské spolky a řady krojovaných
skupin. V programu se vystřídaly
taneční soubory, zbrojnoši s rytířskými hrami, divadelní spolek
Thallia představil slavnostní historickou hru Alfreda Wolfa. Velké
obveselení přinesl Ostrovským
čestný host, vrchní starosta z New
Yorku Jimmy Wolker.
Mnozí z nás si ještě budou pamatovat Krušnohorskou pouť na
Mírovém náměstí, jejíž hlavní
atrakcí byl Krušnohor (vládce našich hor), řada stánků s pouťovým
zbožím a kolotoče.
Michaelská pouť, jak ji známe
dnes, vznikla 29. září 1991. Uspořádal ji Pouťový výbor katolické
církve spolu s radou města, ODS

a Spolkem přátel města Ostrova.
Pouť ke sv. Michaelu byla spojena s oslavou 660 let Ostrova. Při
této příležitosti byla vyhlášena
akce na záchranu klášterního areálu nazvaná Občané svému městu. Pouť zahájil církevní obřad za
účasti Františka Lobkowicze, který kostel po rekonstrukci vysvětil.
Velký zájem občanů způsobil, že
mše se musela přenášet reproduktory i před kostel. V konšelské
síni na staré radnici byla uspořádána výstava fotodokumentace
z kroniky, která se těšila velkému
zájmu občanů. V Městském domě
dětí a mládeže byl promítán ﬁlm
z roku 1931 a členky charity se
postaraly o občerstvení a pouťové
koláče. Projevila se velká solidarita nejen ostrovských občanů, ale
i návštěvníků z lázeňských míst
a také všech účinkujících, kteří ke
zdárnému průběhu pouti i oslav
přispěli bezplatně. Na konto sbírky přibylo přibližně deset tisíc korun a velkou měrou přispěl i podnikatel Rödl z německého Selbu,
který věnoval na konto sbírky
výtěžek z prodeje reklamních balonků (pět tisíc korun). Celou akci
společensky podpořili Arita Hucková, tajemnice pro styk s občany
Kanceláře prezidenta republiky,
a poslanec Federálního shromáždění Jindřich Konečný.
Naším cílem by tedy mělo
být v této tradici úspěšně pokračovat, popřípadě se snažit další
tradice obnovovat.
Martina Novotná
foto: Thomas Preis
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Desáté Svatováclavské setkání na Ryžovně

Pohoštění

V sobotu 24. září se na pamětním místě kostela sv. Václava
v Ryžovně uskutečnilo již desáté
setkání obyvatel z obou stran česko-saské hranice. Během krásného
podzimního dne se zde vystřídalo
téměř pět set návštěvníků, kteří se
mimo jiné beze zbytku postarali
o připravené pohoštění.
Celou akci zahájili předsedové pořádajících krušnohorských spolků – Ru-

Mše pod širým nebem
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Slavnostní zahájení

dolf Löfﬂer z Krušnohorského spolku
Abertamy, Klaus Franke z Breitenbrunnu a Uwe Hasse z německo-českého kulturního spolku Potok.
S dalším plánovaným rozvojem této
části Krušných hor seznámil přítomné
senátor a starosta města Boží Dar Jan
Horník, kterého posléze doplnil starosta města Abertamy Zdeněk Lakatoš.
Po oﬁciálním úvodu odsloužil
páter Marek Bonaventura Hric

svatováclavskou mši, tentokráte,
i vzhledem k příznivému slunečnému počasí, v největším chrámu
Božím, pod širým nebem.
Cyklopoutníci, kteří dorazili
z Božího Daru, se potom vydali
na další cestu směr Radošov k tamějšímu kostelu sv. Václava, kde
svoji pouť po mši ukončili. Další
program příjemného sobotního
odpoledne obstarávali muzikanti.

Debatující skupinky účastníků nevynechaly také ani možnost prohlídky prezentace tradičních krušnohorských řemesel.
Setkání opět ukázalo, že hranice
mezi Českem a Saskem má v současnosti již jen význam kartograﬁcký, v oblasti mezilidských vztahů patří minulosti.
Jiří Kupilík
foto: Uli Möckel

Lidový řezbář
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Kterak kašna rozzářila Pernink
Na začátku 20. století byl v Perninku založen Okrašlovací spolek,
jehož hlavním cílem bylo zkrášlení města a jeho blízkého okolí. Na
příhodných místech byly zřizovány odpočinkové lavičky a vysazovány stromy, v blízkém okolí pečovali členové spolku také o lesní
kapličku Panenky Marie. Ve městě se kromě jiného starali o nový
městský park v Blatenské ulici.
V kronice města se píše, že
v parku byly za účinné pomoci Alberta Neuburgera a Oskara
Poppenbergera zřízeny prostory
pro děti, lavičky pro odpočinek
a byla zde nainstalována kašna, na jejímž vrcholu stála socha
Siegfrieda. Park se stal centrem
veškerého dění. V létě po senoseči pořádal okrašlovací spolek
v parku taneční zábavu, tzv. Lesní slavnost. V zimě se na rovné
ploše vytvořila ledová plocha na
bruslení a při závodech ve skocích
na lyžích byl park svědkem jejich
slavnostního zahájení.
Bohužel druhá polovina 20.
století nebyla tomuto parku
přívětivá. Okrašlovací spolek
přestal odsunem původních obyvatel existovat. Následně byla
z kašny odstraněna socha Siegfrieda, jednoho ze symbolů
poraženého Německa, bez ohledu
na skutečný umělecký i lidský
smysl kašny. Samotná legenda
o statečném Siegfriedovi a jeho

lásce ke Kriemhildě je popsána
v Písni o Nibelunzích. Siegfried
se stal nezranitelným, když se
vykoupal v krvi draka, kterého
zabil. Pouze jedno místo na jeho
těle bylo zranitelné a sice na
zádech, kde mu při koupeli ulpěl
lipový list. Siegfried jako velký
hrdina získal obrovské bohatství
a šťastně žil ve své zemi s milovanou Kriemhildou. Až jednou byl
při lovu zákeřně zabit šípem
do jediného zranitelného místa
v okamžiku, když se chtěl žíznivý
napít z pramene.
Germánská mytologie, jejíž
součástí je i tato Píseň o Nibelunzích, byla bohužel ve 30. letech
minulého století zneužita jako
nástroj
nastupujícího
nacionalismu v Německu, a proto
byla po skončení druhé světové
války tabuizována.
Postupem času se park stal pouze zelenou plochou v obci a poslední kapkou jeho dehonestace
bylo odložené tryskové letadlo.
Kašna bez zásadních oprav chátrala až do nedávné doby, kdy ji už
nebylo možné plnit vodou.
Letos však došlo k zásadní
změně. Skupina nadšenců oslovila
římskokatolickou církev, která je
majitelem pozemku, s nabídkou
rekonstrukce kašny a části parku
svépomocí. Obec následně zřídila konto pro příspěvky na opravu
kašny. Z nastřádaných příspěvků,

Slavnost u kašny
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Osvětlená kašna

Socha Siegfrieda

Starostka obce Jitka Tůmová a předseda německého spolku Adam
Sonnevend při sázení stromu přátelství
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a Siegfried probudil hrdost jeho obyvatel
sponzorských darů a odevzdané
práce bylo možné zrekonstruovat kašnu s okolím včetně nového osvětlení. Novou, romanticky
vzhlížející sochu Siegfrieda vytvořila akademická sochařka Michaela Absolonová.

V neděli 25. září byla připravena
velká sláva k požehnání kašny.
Krásné počasí umocnilo skvělou
atmosféru s historickým trhem,
opečeným beranem, hudbou k tanci i poslechu. Odpoledne kašně
a lidské práci požehnal farář Marek

Bonaventura Hric. Poté starostka
obce Jitka Tůmová a předseda
německého
spolku
přátel
a příznivců českého Krušnohoří
Adam Sonnevend společně zasadili „strom přátelství“.
Na večer bylo připraveno slav-

nostní rozsvícení kašny a parku.
Za zvuku Dvořákovy Novosvětské
symfonie se kašna nádherně rozzářila do nočního Perninku. Místní obyvatelé pod dohledem Siegfrieda mohou být právem pyšní.
Martin Liška

Pernink má opět svůj divadelní spolek
V sobotu 1. října bylo v Perninku díky několika nadšencům založeno autorské ochotnické divadlo.
Navázali jsme tak na tradici, která
k naší obci historicky neodmyslitelně patří. Doufáme, že svými
divadelními kusy přispějeme k příjemně prožitým večerům a že si
zde vybudujeme věrné publikum.
Nakonec, to je náš cíl.
Děkuji tedy odvážlivcům, kteří
se ochotně a vášnivě hned od začátku doslova zakousli do celého
projektu. Další dík patří lidem,

kteří nás od začátku v celé věci
podpořili a pomáhají nám. Obzvláště starostce Perninku Jitce
Tůmové a Bedřichu Lühnemu.
Doufáme, že již po Novém roce
představíme novou jednoaktovku, na kterou se přijdete podívat a pobavit se.
Zdraví vás ochotníci Divadla
Kopec – Ladislav Vetešník, Monika Vetešníková, Vojta Liška, Martin Liška, Eva Kunstová, Renata
Mašatová a Jan Mašata!
Jan Mašata, Divadlo Kopec

Pernink pořádal 8. ročník Běhu na nádraží
Vždy na začátku školního roku je
třeba připomenout vesnické mládeži kudy na vlak a zocelit jejich vůli
nenechat si ho ujet, proto se již tradičně koná běh od obecního úřadu
na nádraží. V letošním 8. ročníku byl
zapovězen jakýkoliv sportovní úbor,
neboť podle hesla Járy Cimrmana

„…budete-li spěchat na vlak nebo
bude-li vás honit četník, také neodložíte zavazadla a nepřevléknete se do
trenýrek s lampasy!“
Běželo se v dobovém oblečení ve
čtyřčlenných štafetách, štafetovým
kolíkem bylo libovolně zvolené
zavazadlo. Vítězila nejen rychlost,

Štafetový kolík odmítal pasivně přihlížet k závodu
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ale i kreativita. Jako první doběhla
štafeta paní učitelky Petry se školačkami Klárou, Bárou a Sárou.
Nejkreativnějším zavazadlem byla
husa, která již na první předávce
odmítla nésti se v nůši a štafetu
absolvovala v náruči jako největší mazlík závodu.

Přestože počasí ten den moc nepřálo a účastníků bylo poskromnu,
užili jsme si nedělní dopoledne velmi
pěkně. Běh na nádraží pořádala obec
Pernink ve spolupráci se ZŠ a MŠ
Pernink a skupinou Aktivní Pernink.
Těšíme se příště na viděnou!
za Aktivní Pernink Martin Liška

Společné foto při marném čekání na vlak
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Divadelní soubor Jirásek
Právě před sedmdesáti lety, 28. října 1946, se v nejdecké sokolovně, nynějším kulturním domě, odehrálo první představení Divadelního
souboru Jirásek. Ve hře Lucerna od Aloise Jiráska se tehdy na pódiu vystřídalo dvacet divadelních nadšenců. Na vystoupení se podíleli mj. Jiří
Švec, František Bydžovský, Václav Hátle a manželé Josef a Štěpánka Prýmkovi, kteří ztělesňovali pilíře divadla v prvních letech jeho existence.
Jaroslav Plas, pozdější dlouholetý
přední člen souboru, si vybavoval
dotyčnou událost takto: „Viděl jsem
první představení Lucerny, kterým se
naši ochotníci představili veřejnosti.
Tehdy v šestačtyřicátém roce to bylo
osvěžení mysli a příslib. Stal jsem
se pravidelným návštěvníkem téměř
všech dalších premiér a ani ve snu
mě nenapadlo, že sám budu jednou
s těmito průkopníky českého divadla
v Nejdku šlapat stejná divadelní prkna a potáhnu s nimi tu příslovečnou
Thespidovu káru. Ba dokonce, že
budu jednou vedoucím souboru.“
Divadelní soubor navazoval na
předchozí ochotnickou činnost –
v září 1945 byl uveden v život ochotnický divadelní soubor Vojan, o jehož
vznik se postarala skupina kolem
Jiřího Švece, Josefa Prýmka, MUDr.
Jana Ecksteina a Václava Hátleho.
Spolu s dalšími začali nacvičovat hru
Olgy Scheinpﬂugové Guyana, avšak
z provedení sešlo, soubor se rozešel.
Avšak ještě předtím, ve 20.
a 30. letech, sehrával divadelní

představení kroužek místního odboru Národní jednoty severočeské v Nejdku, spolku podporující
český živel v pohraničí. Například
v roce 1931 na slavnosti připomínající upálení Jana Husa zhlédl
osmiletý Vladimír Ráž první divadelní představení ve svém životě
– hru „Lešetínský kovář“. V roce
1938 se v Nejdku hrála poslední
hra „Velbloud uchem jehly“ v režii
MUDr. Ecksteina.
V roce 1946 přišel nový impulz
opět ze strany MUDr. Ecksteina,
jenž se postaral o ustavení nového
spolku Jirásek (organizačně byl začleněn do Ústřední matice divadelního ochotnictva českého). Začínalo se
prakticky od nuly. Brigádami a usilovnou prací členů souboru se podařilo za ﬁnanční podpory místního
národního výboru vybudovat jeviště
v místní sokolovně a vybavit je technickým zařízením.
Okruh ochotnického divadla se
stal zkrátka místem, v němž našli
Nejdečtí kulturní vyžití – Jiráskova

Nejdečtí ochotníci společně
(hra Drahomíra, 1961)

s

Lucerna, která sklidila zasloužený
úspěch, byla odrazovým můstkem
pro další nacvičování her.
První roky činnosti Divadelního
spolku Jirásek byly velmi bohaté. Jen
v roce 1947 odehráli ochotníci 14 her
v 26 představeních. Skladba jednotlivých představení (i v letech následu-

Hra Dobrý voják Švejk (režie Boris Vozar, premiéra 2. prosince 1972) – zleva Rudolf Střelec (Švejk), Zdeněk
Streichsbier, Petr Beran, Otta Liška (?), Jaroslav Plas (v uniformě), Václav Nohejl, ? (lékař, otočen zády)

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

hercem

Radovanem

Lukavským

jících) vycházela z děl naší i světové
literatury. Mezi první nacvičené hry
se zařadily již uváděná Lucerna, později též Jiráskova Vojnarka, Vrchlického Noc na Karlštejně či Čapkova
RUR. Ze světových děl měly premiéru Molièrův Lakomec a Začínáme žít
od Antona Semjonoviče Makarenka.
Početně se začal soubor rozrůstat,
k 31. květnu 1950 měl 55 členů.
Za vrchol činnosti souboru v prvních poválečných letech lze považovat účast na celostátní ochotnické
přehlídce Jiráskův Hronov (1952),
pro niž Nejdečtí nastudovali hru
Vadima Sobka Život začíná znovu.
Mimo to podnikl soubor zájezdy do
mnoha míst ČSR (Sokolov, Kynšperk nad Ohří, Rakovník, Zruč nad
Sázavou), pořádal několik ročníků
divadelních festivalů v Nejdku.
Od podzimu 1950 existoval
soubor pod hlavičkou Závodního klubu Revolučního odborového hnutí Nejdecké česárny vlny
(později Závodního klubu nejdeckých pracujících).
Konec 60. let a 70. léta lze považovat za další vrchol existence divadelního souboru. Z tohoto období
pocházejí divadelní hry, které mnozí
Nejdečané mají jistě v živé paměti
(Lišák Pseudolus, Oldřich a Božena,
Zapomeňte na Hérostrata).
V letech 1946 až 1986, tedy za
40 let souboru, bylo nastudováno
94 her a sehráno 389 představení
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slaví 70 let své existence

Režisér hry Revizor Boris Vozar po premiéře hry přebírá věcný dar (1974),
vlevo od něj JUDr. Jindřich Cypro, vpravo Karel Uzel, Pavel Drobek
(v zákrytu) a Tomáš Švejda

(včetně těch na 77 zájezdech v dalších 40 městech a přírodních divadlech). Nastudování her by nebylo
samozřejmě možné bez inspice, nápovědy, líčení a výtvarné a technické
práce. Hudební nastudování obstaral
zejména František Weiss. Součástí
divadelního souboru byl i Dětský
divadelní soubor Jana Jílka, který
vedla Dagmar Jandová.
Divadelním souborem prošli také
herci Otto Liška, který nyní působí
v Městském divadle v Mostě, a Petr
Rychlý, jenž je znám především z televizních seriálů a pořadů.
V první polovině 90. let činnost divadelního souboru ustala, až
v roce 2003 došlo k opětovnému
nacvičování. V březnu 2004 byla
uvedena premiéra hry „Omyl děda
Vševěda“, v listopadu téhož roku
hra „Žena v trysku století“. A následovaly další...
Divadelním souborem prošlo přes
260 osob, a proto zmiňme jen některá jména: Josef Bejček, Stanislav
Bílek, manželé František a Růžena
Bydžovských, JUDr. Jindřich Cypro,
Karel Hlávka, Zdena Klímová, Irma
Nohejlová, manželé Jaroslav a Blanka Plasovi, manželé Josef a Štěpánka Prýmkovi, Václav Rössler, Karel
Uzel a Boris Vozar.
Tak tedy vše nejlepší nejméně do
další sedmdesátky!!!
Pavel Andrš
foto: archiv Karla Hlávky,
facebookové stránky souboru
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Divadelní soubor Jirásek Nejdek dnes

Úspěchy souboru a hosté na jevišti
1952: účast na celostátní ochotnické přehlídce Jiráskův Hronov (Vadim Sobko, „Život začíná znovu“, režie
Růžena Bydžovská)
1960: „Půlnoční mše“ v režii Růženy Bydžovské – jako host zasloužilý umělec Ladislav Boháč
1961: „Drahomíra“, v titulní roli a režie Růžena Bydžovská – jako host zasloužilý umělec Radovan Lukavský
1969: „Oldřich a Božena“ v režii Františka Bydžovského – jako host člen Národního divadla, národní
umělec Karel Höger
1969: „Na tý louce zelený“ v režii Františka Bydžovského – jako host člen Hudebního divadla v Karlíně Karel Effa
1975: „Víkend uprostřed týdne“ v režii Borise Vozara – jako host člen Národního divadla Václav Postránecký
1976: „Zapomeňte na Hérostrata“ v režii Borise Vozara – jako host člen Národního divadla Václav Postránecký
K významným osobnostem jistě patřil i Bohuš Rendl, člen Divadla E. F. Buriana, který vystoupil jako host snad
ve „Večeru tříkrálovém“ (1952, režie MUDr. Jan Eckstein).
Hosté v hledišti jako diváci
Miloš Nedbal, člen Národního divadla
spisovatel K. Stanislav
Vladimír Ráž, člen Národního divadla
Zajímavosti z činnosti DS Jirásek za období 1946–1986
Počet premiér za rok:
žádná premiéra v roce 1957 a 1966–1968
1 premiéra 5x
2 premiéry v roce 1946 a v dalších 11 letech
v roce 1947 neuvěřitelných 6 premiér!
Nejpočetněji uvedené hry:
20x Drahomíra (režie a titulní role Růžena Bydžovská)
16x Vítězi a hrdinové (režie MUDr. Jan Eckstein)
12x Oldřich a Božena (režie František Bydžovský)
11x Na tý louce zelený, Kdyby všechny holky světa, Ostrov milování (všechny tři hry v režii Františka Bydžovského)
Nejvíce režií:
13x MUDr. Jan Eckstein a František Bydžovský
11x Boris Vozar
10x Irma Nohejlová
9x Josef Prýmek
8x Václav Hátle a Růžena Bydžovská
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Pritzenberg – střípek krušnohorských tajemství
Na mapách a informačních cedulích ho najdeme pod různými
jmény: U Sjezdovky, Slalomák,
Křovitá stráň, Bedřichův vrch,
Fritzenberg. Obyvatelům, chalupářům a rekreantům v Nových
Hamrech svítá: už jsme doma.
Původní název kopce ale zněl Pritzenberg. To mi vysvětlil člověk
z nejpovolanějších, starý lesník
Otto Blahouš, když mě vzal před
lety poprvé nahoru. Zůstává toho
ještě dost, na co bych se rád dobrého Otty zeptal. Ovšem už si musím
pomoci a někdy tápat sám.
Lidé z Nových Hamrů dobře
znají ten výhled ze silnice přes říčku Rolavu na prudkou protistráň
s pruhem sjezdovky. Pritzenberg
těchto dnů zmodral úžasnou úrodou borůvek v lesích i na lyžařských pásech. Snad největší bobule dozrály na samém vrcholu hory
v nadmořské výšce 828 m. Odtud
se při pěkném počasí odkrývá
nádherný výhled do Nových Hamrů, jaký by se zamlouval i foto-

grafovi, místnímu rodáku Rupertu
Fuchsovi. Na opačnou stranu upadá Pritzenberg do Liščího údolí
(Fuchsloch), kdysi obydlené části
vesnice Vysoká Pec.
Na novohamerském úpatí Pritzenbergu hučí mezi žulovými
balvany Rolava. Uprostřed obce se
řeka slévá s Bílým potokem, který
přitéká ze strany od kostelíka. To
místo mi připomíná poutní melodii, kterou jsem pravidelně doprovázel místní rodáky na varhany
v kostele sv. Jana Nepomuckého:
„Dort, wo der Weissbach in die
Rohlau ﬂießt“ (Tam, kde se Bílý
potok vlévá do Rolavy). Je to píseň
Fuchsova bratra Gustava. Píseň má
vpravdě majestátní melodii, která
připomíná hymnu.
Po pravém břehu Rolavy se po
kořenech smrků vine pěšina lemovaná řadami statných smrků. Táborníci ze stanového tábora a kempaři z kempu pod vsí po ní chodí
do Nových Hamrů nakupovat a občerstvovat se. Největší smrk stojí

Rolava nad Novými Hamry
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Pritzenberg od železniční zastávky Nové Hamry

naproti spodnímu okraji hřiště. Má
průměr v pasné výšce asi 430 cm
a výšku kolem 40 m. Svými rozměry patří k největším smrkům Krušných hor, není-li dokonce tím největším. V okolí smrku vychází na
povrch žíla čistě bílého sklářského
křemene, která přechází přes řeku

na protější Dvorský vrch (Hofberg) se zaniklou sklářskou hutí.
Útrobami východního výběžku
Pritzenbergu, naproti středu obce,
se kroutí železniční tunel. Vylámali
ho v tvrdé žule, kterou zde můžeme pozorovat na skaliskách a v zářezech při obou ústích tunelu. Je to

Propadlá štola ražená po směru žíly

ročník 5 / číslo 10 ŘÍJEN 2016 / Strana 26

Žulová skála na jihovýchodním úpatí Pritzenbergu

Pohled z Pritzenbergu po směru cínové žíly k Pajndlu v roce 1929 (foto
Rupert Fuchs)

žula krušnohorského typu, s velkými „oky“ šedého křemene a s nažloutlými a narůžovělými krystaly
živců obdélníkového průřezu. Žula
na nás kouká mlčky zrakem pamětnice: už je jí 325 milionů let.
Hamerská žula má ještě jednu
zvláštnost, je cínonosná. Pritzenberg by byl bezvýznamnou strání,
nebýt ložiska cínu. Do celé délky
hory je jako obrovská svislá lišta
vložena svislá „žíla“ s obsahem
cínové rudy kasiteritu. Cínu je
v hornině jen pár desetin procenta, ale to je běžné i jinde. Průběh
ložiska prozrazuje několik metrů
široký i hluboký pruh vykutané
horniny v úseku mezi sjezdovkou
a jezem na Rolavě. Pruh vznikl vy-

metrů. Povlékají svahy Pritzenbergu a dokonce obklopují vrchol
kopce ze všech stran. I když je koncentrace cínu ve zvětralinách a svahových hlínách poměrně nepatrná
(v řádu setin procenta), jejich kopání muselo být pro krušnohorské
dobrodruhy v 16. století snazší,
než byla hlubinná těžba mimořádně pevné a prokřemenělé horniny.
To je podstatou tzv. „suchých rýžovišť“, často položených vysoko ve
stráních, na něž je tato část Krušných hor mimořádně bohatá.
Chudá ruda se pak proplachovala vodním proudem, pravděpodobně pomocí kanálků přiváděných podle potřeby ze záchytných
báňských rybníčků v Liščím údolí.

Povrchové dobývky na cín
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těžením horniny z povrchu, jinde
se kombinuje s propadlými chodbami a šachticemi po mělkém hlubinném dolování.
K odtoku podzemní vody z podzemí sloužily krátké štoly vyražené z boku svažitého ložiska.
Dva prameny jsou patrné dodnes.
Cínonosná „žíla“ sem přichází od
jihovýchodu, z protisvahu hory
Pajndlu, překračuje řeku v prostoru jezu, šplhá po hřebenu Pritzenbergu, přetíná slalomovou trať
v její nejhořejší části a pokračuje
na severozápad lesnatou strání až
nad stanový tábor.
Hlinité zvětraliny s malým obsahem cínovce jsou rozvlečeny gravitací do šířky až několika stovek

Vodní síť byla bohužel porušena,
na rozdíl od nedalekých ložisek
v Rudném, Přebuzi a Chaloupkách.
V 50. letech 20. století byly nádržky v Liščím údolí přetvarovány
a rozšířeny pro potřebu úpravny
uranových rud, jak mi také vysvětlil pamětník Otto Blahouš.
Nejstarší zmínka o cínových
„dolech“ na Pritzenbergu najdeme v tzv. Nové nejdecké horní
knize, založené v roce 1556 a po
restaurování uložené v Národním
archivu v Praze. Konec těžby na
Pritzenbergu neznáme, avšak kutání – vzhledem k velikosti zdroje cínu – nemohlo trvat déle než
pár desetiletí.
Petr Rojík

Ústí štoly
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Víkend u českých sousedů
V pátek 23. září se pěvecký
smíšený sbor Chorensemble Oberwiesenthal vydal strávit společný
víkend v sousedním českém Krušnohoří. Po krátké cestě jsme se
ubytovali v útulných pokojích hotelu Riviera v Děpoltovicích a závěr dne strávili při grilování u jezera, kde se přímo nabízelo zazpívat
některé z našich večerních písní.
Následující den jsme se vypravili do Karlových Varů, kde jsme
se prošli od Vřídla ke Grandhotelu
Pupp. Lanovou dráhou jsme se dopravili k rozhledně a lesní restauraci Diana a při nádherném počasí si
vychutnali nejen grandiózní výhledy až k nejvyšším krušnohorským
vrcholkům. Přes Jelení skok jsme
se příjemnou procházkou vrátili
zpět do údolí. Díky bohatým volnočasovým nabídkám hotelu jsme
si večer užili se spoustou zábavy
při bowlingu, v bazénu či sauně.
V den odjezdu jsme se s personálem hotelu rozloučili ma-

lým koncertem. Na cestě zpět
jsme ještě navštívili areál Plešivce s novou lanovkou a po
skvělém obědě se vydali přes
hranice do svých domovů. Byl
to pro nás všechny velice příjemně strávený víkend u našich
českých sousedů!
Bärbel Modes,
správní rada
Chorensemble Oberwiesenthal
Ein Wochenende
bei böhmischen Nachbarn
Am 23. September 2016 startete das Chorensemble Oberwiesenthal zu einem gemeinsamen
Wochenende ins benachbarte
böhmische Erzgebirge. Nach
kurzer Anreise wurden die gemütlichen Zimmer im Hotel Riviera in Děpoltovice bezogen
und im Anschluss an den geselligen Grillabend ließen wir es uns
nicht nehmen, am See noch einige Abendlieder zu singen.

Před Grandhotelem Pupp

Am nächsten Tag reisten wir nach
Karlovy Vary und spazierten dort
vom Großen Sprudel bis zum Grandhotel Pupp. Mit der Standseilbahn
erreichten wir die Ausﬂugsgaststätte
Diana und hatten bei wundervollem
Wetter einen grandiosen Ausblick
bis zu den höchsten Erzgebirgsgipfeln. Über den „Hirschensprung“
wanderten wir ins Tal zurück.
Abends genossen wir die vielfältigen Freizeitangebote des Hotels

und hatten viel Spaß beim Bowling,
Schwimmen und Saunieren.
Am Abreisetag verabschiedeten
wir uns vom Hotelpersonal mit
einem kleinen Konzert. Nach der
Besichtigung der neuesten Liftanlagen auf dem Plešivec und einem
guten Mittagessen ging es über
die Grenze zurück nach Hause. Es
war für uns alle ein wunderschönes Wochenende bei unseren böhmischen Nachbarn!

Odhalení a vysvěcení pamětního kamene
Zapsaný spolek JoN – Jde o Nejdek
ve spolupráci s městem Nejdek a iniciativou Kinder von damals z Augsburgu
připravuje na sobotu 22. října od 15
hodin odhalení a vysvěcení pamětního
kamene na hřbitově v Nejdku. Pamětní
kámen s česko-německým textem bude

památkou na zemřelé obyvatele Nejdku a okolí do roku 1946, kteří zde odpočívají. Bude odhalen a vysvěcen za
přítomnosti primátora města Augsburgu Kurta Gribla, který bude tou dobou
pobývat v Nejdku na oﬁciální návštěvě.
Pavel Andrš

Zikmund Lucemburský a Kašpar Šlik
V muzeu Královská mincovna v Jáchymově se 12. listopadu
uskuteční velmi zajímavá přednáš-

Hlavní vstup na nejdecký hřbitov
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Kašpar Šlik (Schedelova kronika,
1493)

ka s názvem Zikmund Lucemburský a Kašpar Šlik. Václav Drška
z Ústavu světových dějin Filozoﬁcké fakulty Univerzity Karlovy se
zaměří zejména na zahraniční politiku Zikmunda Lucemburského
s přihlédnutím k vedlejším zemím
České koruny a na osobnost říšského kancléře Kašpara Šlika, jehož
rodina se díky službě Zikmundovi
stala na dlouhou dobu významnou
politickou silou dnešního Karlovarského kraje.
Přednášku připravil Národní
památkový ústav v Lokti u příležitosti oslav 700. výročí narození
Karla IV. v rámci cyklu akcí mapujících aktivity lucemburské dynastie na českém trůně. Přednáška
začíná v 16 hodin.
Lev Havlíček
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Workoutové hřiště v Jáchymově

Minulý měsíc bylo v Jáchymově
na cyklostezce v prostoru bývalého nádraží postaveno street-workoutové hřiště. Plán na jeho výstavbu byl představen zastupitelstvu
města Jáchymov už na podzim
roku 2015. V promítané prezentaci
bylo poukázáno zejména na možnost eliminace bezcílnosti mladých
lidí, kteří z nudy inklinují k rizikovému chování, zejména k užívání
alkoholu, kouření cigaret či experi-

mentování s drogami a občas také
k drobné kriminalitě. Dále bylo
poukázáno na skutečnost, že půjde
o zázemí pro obyvatele ze všech
sociálních vrstev, neboť za užívání hřiště, na rozdíl od posilovny,
nebude vybírán žádný poplatek.
Prvořadým cílem však bylo dosáhnout toho, aby jáchymovští dospívající vyměnili alkohol a drogy za
zdraví životní styl s apelem na morálku, disciplínu a poctivost.

Po kladném stanovisku zastupitelů zažádal hospodářsko-správní
odbor města Jáchymov o dotaci na
výstavbu hřiště, Ministerstvo vnitra ČR však bohužel žádosti nevyhovělo. Naštěstí v jáchymovském
zastupitelstvu zasedají lidé, kterým
se myšlenka posilovacího hřiště
natolik zalíbila, že uvolnili ﬁnanční
prostředky z rozpočtu města a stavbě dali zelenou. Celkové náklady
na výstavbu činily 400 tisíc Kč.

Osobně doufám, že vynaložené prostředky nebudou pouhým
vyhozením peněz z okna a že
lidé všech věkových kategorií
si na workoutové hřiště najdou
cestu a vzájemně se povzbudí
při zvyšování fyzické kondice,
jež přináší nejen osobní uspokojení, ale také pozitivní myšlení, kterého není mezi lidmi
nikdy dostatek.
Martin Šikýř

Zážitky z cínařské oblasti Dartmoor v Anglii
Sobotní podvečer 15. října patřil
v zaplněném sále Královské mincovny v Jáchymově přednášce Petra Rojíka a Michaela Runda o jejich účasti
na květnové mezinárodní cínařské
konferenci v jižní Anglii. Petr Rojík
v krátkosti popsal celý příběh od
pozvání přes dobrodružnou cestu
až na cílové místo, starobylé město Tavistock v západním Devonu.
Dále se oba střídali a doplňovali při
líčení odborných i osobních zážitků
získaných nejen při samotné konferenci, ale také při třídenním bloku
exkurzí po hornické krajině Devonu
a Cornwallu, kde se nacházela největší naleziště cínu v Evropě. Zasloužilou pozornost účastníků konference vzbudila poznámka, že oba
čeští zástupci pocházejí z „krajiny
Georgia Agricoly“, jáchymovského
otce mineralogie.
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Zajímavé povídání bylo doplňováno nádhernými fotograﬁemi.
V současnosti bezlesá antropogenní krajina je poznamenána nesčetnými stopami cínové těžby od
rýžování přes výruby až po hlubinnou těžbu, která však, na rozdíl od
lokalit v Krušných horách a Slavkovském lese, sahá maximálně
do hloubky 30 m. Hlavně plochy starých rýžovišť připomínají
v mnohém naši hornickou krajinu
například u Chaloupek a Božího
Daru. Rozdíl je však v délce těžební činnosti, která v Anglii trvala od
antických dob s přestávkami až do
roku 1920 a znamenala její nevratné odlesnění. Způsob těžby a zpracování cínových rud byl podobný
jako u nás i proto, že část horníků
přicházela v raném středověku
z Anglie pracovat do našich cíno-

Michael Rund (vlevo) a Petr Rojík při přednášce

vých nalezišť a s sebou si přinášela
i své zkušenosti. Další podobnost
je i v zájmu o zápis hornické krajiny na Seznam světového dědictví

– zatímco Cornwall a Devon už na
seznamu jsou, Krušné hory na potvrzení nominace teprve čekají.
Jiří Kupilík
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Brusinkový kompot
Brusinky jsou velikou pochoutkou, naštěstí pro nás Krušnohorce
nijak vzácnou. Brusinka obecná je
kromě známé borůvky a méně časté vlochyně zástupcem čeledi brusnicovitých, její keříky rostou na
chudých hlinitopísčitých půdách
i ve vysokých Alpách. Brusinka je
stále zelená a její květy se objevují až do podzimu, bývá provázena
vřesem a porosty smrků a jeřabin,
kterým se na přechodně suchých
vrchovištích už tolik nedaří.
V Krušných horách rostou
brusinky, borůvky i vlochyně často společně. Všichni tito
zástupci čeledi brusnicovitých
totiž zareagovali na středověké
kutání pod povrchem hřebenových partií Krušných hor protkaných žilami cínovce a vytvořily
zde jinde nevídaný biotop, místy
připomínající tundru severských
oblastí. Málokdo si uvědomí,
že to je „přírodní rekultivace“ a jsou to právě klimatické
podmínky, jež sukcesi druhově a geograficky stabilizovaly
v místech, kde dlouhodobě přetrvávají subarktické klimatické
podmínky, v krajině plné pinek,
sejpů, odvalů a štol.

Dnes vám nabízíme tradiční
jednoduchý recept na brusinkový
kompot – delikatesu, která skrývá tajemství své dlouhé životnosti
v chemickém složení brusinkové
šťávy. Budete potřebovat 500 g
cukru (krystalu), horskou vodu ze
skalnatých strání, 1 kg brusinek
a čisté zavařovací sklenice s víčky
(nebo gumičky a celofán). Kdo si
nepřehlédnutelné červené kuličky
brusinky obecné dosud nenasbíral,
může to ještě stihnout. Brusinky
přetrvávají až do mrazů, některé najdeme i po zimě, když sejde
sníh, a to už je co říct.
Krvavě červené brusinky přebereme, propláchneme a necháme okapat. Potom je promícháme
s částí cukru, zalijeme malým
množstvím vody a na mírném
plameni podusíme pod pokličkou,
dokud nepustí šťávu. Po částech
přisypeme zbylý cukr a za stálého
míchání povaříme asi 10 minut,
případnou pěnu odstraníme. Povařené brusinky rovnoměrně naplníme do sklenic tak, aby od víčka
byly alespoň 2 cm, uzavřeme patentním uzávěrem a sterilujeme 10
až 15 minut při teplotě 80 °C. Brusinkový kompot (Preiselbeerkom-

pott) je vhodný i pro slavnostní
chvíle. Nezapomeňte si jej schovat
na Vánoce a Velikonoce!
***
K připomenutí a obnovení již
zapomenutého a jeho propojení
se současnými trendy v gastronomii vznikl přeshraniční projekt
Ziel 3/Cíl 3 „Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge“, na
němž s žáky a učiteli v SOŠ a SOU
Nejdek stále spolupracujeme. Zve-

me zájemce o kuchařské řemeslo
a žáky základních škol, aby svoji
kariéru propojili s gastronomií
a tradičními kulinářským postupy,
které při studiu objeví a vyzkouší.
Regionální kuchyně jako výraz
znovuobnovené společné identity
v sasko-českém pohraničí je významný fenomén současnosti.
za mezinárodní česko-saský
projektový tým Josef Dvořáček,
ředitel SOŠ a SOU Nejdek
foto: Josef Dvořáček

Hon na ducha Prducha
Na Božím Daru už pár let řádí duch Prduch. A protože má rád mlhu, je podzimní šedivé období ideálním časem na lov. Mlha ducha vyláká z rašelinných
úkrytů a je velká šance ho ne-li rovnou chytit, tak alespoň spatřit!
Budeme k tomu potřebovat vhodné maskování. Chceme-li se k Prduchovi přiblížit co nejvíc, musí nás pokládat za své kamarády strašidla, příšery nebo obludy.
No a samozřejmě si na něj musíme i dobře posvítit. Ale pozor – je to duch
ze staré školy a baterky ho odpuzují. Ideální je světlo svíčky umně zabudované do lampionu.
Odvážným zdar a duchům zmar!!!
Martina Poštová
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Letošní oslavy vína v Horní Blatné

Vzájemné rozpaky obou hlavních aktérů – medvěda a kurfiřta

Medvěd v rodinném kruhu

Sobotní zamračené a uplakané
odpoledne 8. října bylo v Jindřišských skalách svědkem odhalení
památníku posledního hornoblatenského medvěda. Dílo známého
krušnohorského medvědáře Tondy
Dorazina v místě tzv. Bärensprungu (Medvědího skoku) pasoval
sám saský kurﬁřt Jindřich, dávný
správce zdejšího montánního území a zároveň největší lovec krušnohorských medvědů, na patrona
tohoto krásného koutu naší přírody.
Medvědi byli totiž odnepaměti součástí krušnohorské přírody
a přicházeli s nimi do styku všichni
zdejší obyvatelé, nejen místní vinaři, kterým pomáhali sklízet úrodu sládnoucích hroznů na vinicích.
Byli loveni, vyháněni i naháněni.

Večer v prostorách hotelu Modrá hvězda byl v rámci vinobraní
věnován prostor hornoblatenskému lázeňství, konkrétně tomu, co
vedlo ke vzniku lázeňského dvojúhelníku Horní Blatná – Karlovy
Vary včetně prezentace místních
lázeňských služeb.
Všichni asi znáte obraz objevení
termálních pramenů v Karlových
Varech, kde v jakémsi rybníku
plave jelen, čachtají se psi lovecké smečky a na mělčině si máchá
nohy sám Karel IV. Karlovarští pak
celý příběh dovedli k dokonalosti
vyprávěním o zázračném vyléčení
ran psů, revmatu, dny císaře a korunu všemu nasadili postavením
sochy kamzíka na památku jeleního skoku. Máme-li celému příběhu

Památník má být skromnou
připomínkou posledního z nich,
který nezahynul střelou lovců, ale
dobrovolně ukončil svůj život koncem 17. století, aby unikl pronásledování skupinky místních žen,
předstírajících sběr lesních plodů.
Doba po třicetileté válce byla zlá,
muži zahynuli ve válečné vřavě
a vzhledem ke špatné dopravní
dostupnosti nebyl místní, testosteronu plný huňáč k zahození.
Ostatně o sexuálních kontaktech
mezi medvědy a lidmi se zmiňuje
nejen naše Kronika ochsendorfská,
ale i známá kronika Lehmannova
ze Saska. Snad také proto ta medvědí zarputilá, dobrácká a mlsná povaha je i součástí mentality
nás Krušnohorců.

Generální ředitel hornoblatenských vinných rezerv Herr Grüne vítá v sále
saského kurfiřta Jindřicha

WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

alespoň trochu věřit, musíme konstatovat, že voda v rybníku nemohla mít teplotu kolem 70 stupňů Celsia, navíc tryskající vývěr vřídla na
obraze úplně chybí.
O tom, že skutečnost byla naprosto jiná, vypovídá starý realistický obraz ze Sudetské galerie,
který byl zřejmě předlohou pozdějšího karlovarského falziﬁkátu.
Vývěr vřídla byl v dávných dobách v údolí mezi Ochsendorfem
a Dreckschänkem při zemské stezce z Čech do Saska pod Jindřišskými skalami. Na obraze vidíme
saského kurﬁřta, který tuto montánní oblast spravoval, jak se zde
zastavil při lovu medvědů. Nohy si
samozřejmě ve vařící vodě nemáčí
a své o tom ví i jeho odpočívající

Starý originál
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Z výrazu pacienta je patrné, že vinný střik měl opravdu sílu

Příprava daňového dokladu v Holzkasse pod bedlivým dozorem kurýra v pozadí

smečka Zwerkwolfmordierů. Kurﬁřt si vaří ke svačině tetřeví vejce
ze své farmy Tetřeví hnízdo. Tolik
zachycená realita na malbě.
Jak se dále dozvídáme z kroniky,
vývěr vřídla při zemské stezce velice komplikoval přepravu zboží.
Protože ani v nejtužších zimách
zde neležel sníh, muselo se mezi
Ochsendorfem a Dreckschänkem
přepřahat ze saní do povozů a naopak, nehledě na překládání zboží.
Vzhledem k tomu, že tato sku-

a karlovarské cestou termální vody.
Jak vypadalo vinařské lázeňství
v Horní Blatné, bylo předmětem
další ukázky. Obě fáze léčby – jak
vinná koupel, tak vinný střik –
vzbudily v sále mimořádnou pozornost. Pro mnohé byla také překvapením již v té době fungující
kurýrní evidence tržeb pomocí tzv.
Holzkasse, kterou si mohli poplatníci pořídit formou samovýroby
v kurﬁřtských lesích. Vše probíhalo
pod přísným dohledem kurýra od-

tečnost znemožňovala kurﬁřtovi
vyhlásit transparentní výběrové
řízení na provozování mýtného
systému, rozhodl se vývěr termální
vody „zadeklovat“.
Toto zásadní historické rozhodnutí vedlo k novému vývěru
termální vody, a to v údolí říčky
Teplá v Karlových Varech. A právě
do této doby se datuje vznik lázeňského dvojúhelníku Horní Blatná
– Karlovy Vary. Hornoblatenské
lázeňství se vydalo cestou vína

povědného za transport daňových
dokladů do kurﬁřtovy pokladny
v nedalekém Schwarzenbergu.
Doufáme, že tyto zajímavé, i pro
dnešní dobu inspirující historické
skutečnosti nebyly z myslí účastníků vinobraní vyplaveny přílišnou
konzumací našeho kvalitního vína
a melodiemi starého dobrého Sudetbrüderzimbalbandu.
za místní vinaře Jiří Kupilík
foto: Eva Kupilíková
a Jiří Dimitrov

Šlapání zelí v Horském areálu Lesná
V sobotu 22. října se v Horském
areálu Lesná opět po roce pokusí
členové Horského klubu a Vzdělávacího a rekreačního centra oživit zaniklé krušnohorské tradice.
Každoročně se tu koncem října
v Krušnohorském muzeu koná
šlapání zelí podle starých zvyků.
Během odpoledne se tradiční metodou vyrábí oblíbená pochoutka,
krájí se zelí, krouhá, šlape a nakládá. Šikovné šlapačky v krušnohorských krojích přibližují
návštěvníkům podzimní obyčeje
Krušných hor, vaří zelné speciality podle starých receptur z KrušKRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

nohoří včetně zelného burčáku
a před zraky veřejnosti pečou lesenské zelňáky. Zájemci se mohou
podívat, jak se správně šlape, ale
také si tuto náročnou činnost sami
vyzkoušet. K zapůjčení budou
i krušnohorský kroj a umyté holínky. Součástí lidové tradice jsou
také zabíjačkové hody s možností
zakoupení tlačenky, jelítek, jitrnic a dalších vepřových specialit
a krušnohorské hudební slavnostmi v podání dětského folklorního
souboru Krušnohor a Borůvky.
Všichni jste srdečně zváni!
Kateřina Herzánová
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____________________

Limitovaná knižní edice autorského díla RNDr. Jana Hlouška, jejíž záměrem
je přinést čtenáři ucelený pohled na místní historii, geologii i botaniku
a pozvednout slávu a jedinečnost Jáchymova z prachu zapomnění.

WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ
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NOVĚ OTEVŘENO

LESY JÁCHYMOV

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Dětské, sportovní, sluneční (dioptrické),
dioptrické brýle
T. G. Masaryka 24/52 (na náměstí)
Loket 357 33
+420 799 516 695
optika-tomkova@seznam.cz
www.optika-tomkova.cz

Myslivost

 poplatkový lov jelení zvěře

Nákup a prodej dřeva
pilařská výroba

k03050

Měření zraku
Aplikace kontaktních čoček

SPRÁVA LESŮ
MĚSTA JÁCHYMOVA

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

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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vyměňte brýle
dioptrické

za sluneční

Výstava Abertamské rukavičkářství

Ausstellung Aberthamer Handschuhmacherei

9.7., *23.7., 6.8., *20.8., 3.9., *17.9., 8.10.,
*22.10., 5.11., *19.11., 3.12., *17.12.2016
13:00 - 17:00

* Ukázky výroby rukavic / Handschuherzeugungsvorführungen

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

vŠeCHny
Oční OPeraCe
nyní
I na sPlÁtKy!
Městský úřad Abertamy / Gemeindeamt Abertham

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

telefon: 733 594 993
www.ocnimpc.cz
www.facebook.com/ocnimpc

100x130 slunecni bryle.indd 1

WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

17.04.15 12:14

ročník 5 / číslo 10 ŘÍJEN 2016 / Strana 35

TRUHLÁŘSTVÍ DORAZIN ABERTAMY
Vám nabízí
Srubový nábytek a dřevostavby z kulatiny
Novinka – řezba motorovou pilou

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

www.truhlarstvi-dorazin.cz
Kontakt:
Sokolská 406
362 35 Abertamy
tel.: +420 725 891 545
e-mail: dorazin.truhlarstvi@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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