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My čekali jaro...
Tak nějak by se dalo hovořit o vývoji březnového
počasí. Po sibiřském přelomu února a března přišla
první série jarních teplot. Během několika dní zmizel
v podhůří sníh, jako když švihne kouzelným proutkem, a na horách, až na lesní úseky a sjezdovky s technickým sněhem, zůstaly pouze roztrhané cáry bílé pokrývky na rozlehlých krušnohorských pláních. Aby se
ovšem trochu předčasně probuzení vyznavači jarního
volání vrátili zpátky do kalendářního reálu, ukázal se
skoro obratem nový nádech zimy. Prostě jako na houpačce, sem a tam. A opět se mimoděk nabízí srovnávání s probíhajícím vývojem na naší politické scéně.
Kdo však koho kopíruje, jestli počasí politiky, nebo
politici počasí, zůstává záhadou. Přesto je bezesporu
zajímavé, že tyto vzájemné souvislosti mezi oběma
faktory se táhnou daleko do historie. Zkuste se schválně ohlédnout do minulosti.
Opět se musíme zmínit o chování některých návštěvníků našich hor. V mnoha případech se už ani
nedá hovořit o neukázněnosti, ale spíše o jednání
úmyslném. Otázkou zůstává, proč se bezohledné a agresivní chování, většinou běžné v silničním provozu,
stěhuje do míst volnočasových a rekreačních aktivit,
což je na rozdíl od západních sousedů spíše české speciﬁkum. Ukazuje se, že určitě neobstojí tvrzení o pozůstatcích deformací lidské osobnosti z období čtyřiceti let totality, už jen kvůli stáří některých výtečníků.
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Hlavní problém této „epidemie“ naší společnosti bude
asi někde jinde a bohužel i významné autority a čelní
představitelé svým kreditem a chováním ke zlepšení
stavu nepřispívají, spíš do ohně olej přilévají.
Blíží se velikonoční svátky, letos spojené se čtyřdenním volnem. Vzhledem k jejich termínu nám určitě
ruku v ruce s počasím dají na výběr buď lyžování na
horách, či cyklistiku nebo pěší turistiku v podhůří pod
taktovkou hřejivých paprsků jarního sluníčka. Nezapomínejte také na duchovní rozměr těchto křesťanských svátků a staré dobré tradice, které přetrvávají až
do dnešních dnů.
Abyste se rozhodli pro správnou volbu a hlavně nezůstali sedět doma za pecí, přeje
Vaše redakční rada
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Březen
Srdíčka srnčích stop se sněhem se ztrácí
a z jihu domů zpět vracejí se ptáci,
zima své zuby ještě cení,
však síly už v ní mnoho není,
ve vzduchu s vůní hlíny a mízy,
co dere se vzhůru do pupenů břízy,
a v ptačím zpěvu den co den
živelná zeleň jara spěchá za sluncem.
Ivana Pečimúthová

První poslové jara (foto Eva Nduwimana)

Hroznětínský masopust

Zastavení průvodu za kostelem

Hroznětínský masopust, nebo
chcete-li „Pravý krušnohorský
masopust“, se pomalu opět stává
tradicí. Jeho historie sice sahá až
do přelomu 19. a 20. století, kdy
bylo hroznětínské masopustní veselí nejvyhlášenější v celém regionu, ale postupně došlo k jeho
zániku. V sobotu 10. února se
konal v pořadí počtvrté v nově
obnovené tradici.
Do ulic města se vydaly obvyklé
masopustní masky: medvěd, nevěsta, smrtka nebo slaměný. Potkat jste mohli také velkorybnické
vodníky na jejich zeleném vozítku,
vojáky, myslivce, strašidla, klauny,
víly, mnichy, horkovzdušné balony
i nemocniční personál. Zúčastnili se také berušky, prasátka, motýl, mravenci, žabák, pěkně ostrá
vosa a letos dorazila celá rodinka
kojenců. A protože je to masopust
hroznětínský, nemohla chybět ani
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Zastavení plné barev

hojná účast řezníků, kteří v průvodu rozdávali jelítka, jitrnice a také
něco tekutého na zahřátí.
Stejně jako v loňském roce si
masopust nenechali ujít Merklínští,
kteří dorazili do Hroznětína speciálním vlakem, a také Jáchymovští,
které zastupoval Štěpán Šlik a skupina permoníků. Společný průvod
městem byl velmi dlouhý a opravdu
pestrý. Proto není divu, že se přijel
podívat i sám Jindřich Sasko-Lauenburský, majitel ostrovského panství.
Jakmile byla pohřbena basa,
přesunul se průvod na hřiště, kde
byly oceněny nejlepší masky. Děti
se utkaly v netradičních soutěžích
(hod husou na cíl, ulovení koblížku
nebo krmení vepříka). Dospělí pak
ochutnávali zabijačkové speciality, zahřívali se horkou medovinou,
skvělým rožněným selátkem, servírovaným starostou města, nebo
tancem. Nechybělo vystoupení de-

chové hudby Karlovarka a folklórní
kapely Švanda Banda, ani tradiční
představení Pouličního divadla Viktora Braunreitera v městském společenském centru, které pobavilo
a rozesmálo zcela zaplněný sál. Na
závěr masopustního veselí proběhlo
kejklířské vystoupení a kejklířský
workshop divadla Ignis.
Poděkování za skvěle připravenou akci patří městu Hroznětín a za
ﬁnanční podporu partnerům akce.
Chtěl bych opravdu moc poděkovat všem, kteří se našeho masopustu zúčastnili, a hlavně těm, kteří
si dali tu práci a přišli v různých,
někdy naprosto neuvěřitelných
maskách. Právě velká účast a velké množství masek dává našemu
masopustu punc jedinečnosti a je
důkazem obrozeného spolkového
života v našem městě. Ještě jednou
děkuji všem účastníkům i organizátorům a již můžu prozradit, že

na příští masopust chystáme zase
pár překvapení.
Zdeněk Janský,
místostarosta města Hroznětín
foto: Jaroslav Ochec

Nechyběla ani paní smrtka
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Tajná zpráva o Marcebile
V Krušných horách začne zvolna předjaří, sníh se pomalu vsákne
do vlhké země a zbytková vlhkost
v podobě mlhy stoupne vzhůru
k oblakům, kde se vysuší. Je to
doba, kdy vše živé toužebně očekává nový život a radosti, které žití
přináší. A přesně v této době začíná
příběh Marcebily, jak jej poskládal
a odvyprávěl Petr Mikšíček v knize Odtajněná zpráva o Marcebile.
V knize je představen nespočet zajímavých míst Krušných
hor, která jsou s příběhem Marcebily a jejích hledačů spojena. Mnohá z nich jsou reálná
a každý je pozná, ale v příběhu
zůstávají i místa, jež stále čekají na své objevení. Stejně tak

příběh vykresluje nejdůležitější
postavy, které se kolem Marcebily točily. I z nich je hodně
reálných, některé ale stále čekají
na své objevení.
Pokud máte chuť, pojďte si
s námi zahrát na spolutvůrce:
my vám vybereme ty nejdůležitější kapitoly knihy a vy můžete zkusit postavy a místa oživit
konkrétními lidmi a místy, kde
se děj mohl odehrávat. Je-li vám
popisovaná lokalita povědomá,
napište nám, kde ji lze najít,
a pošlete fotografii.
Pokud byste měli chuť, lze
místa, která souvisí s příběhem
Marcebily i označit a představit
lidem, podobně jako to udělali

v Perninku, kde vznikla Marcebilina studánka. Díky tomu se
naše „vládkyně“ dostane více do
povědomí návštěvníků hor.

Přejeme vám příjemné čtení,
které vás bude Luftem doprovázet až do září.
Vaše redakce

Smrt v mlze
V první části nového seriálu Luftu vám představíme hlavní postavy, které vědomě či nevědomě odhalují tajemství Marcebily. Tento text
představuje pouhý výběr ze všech kapitol knihy o této krušnohorské patronce. Nechte na sebe působit atmosféru příběhu, a pokud máte
nějaké obdobné zkušenosti či zážitky, zašlete je elektronicky na adresu redakční rady. Všechny postavy z tohoto příběhu mají svůj skutečný
předobraz nebo popisované události se skutečně staly.
Mikulovice (1954)
U Kunešů, kteří bydlí v domku po Němcích v Mikulovicích,
začíná běžný všední den. Standa Kuneš se chystá do práce na
statku, jeho žena Zdena na nákup
a Jakub do školy. Chodí už do
šesté třídy v Kateřině, ale maminka ho často doprovází, což
Jakub nese značně nelibě.
„Dneska to vypadá na slunečný den,“ říká Zdena svému muži.
„Aby ses nepletla. Ta mlha podle mého čeká někde dole, oteplí se a ona vyskočí zase nahoru
k nám. Dejte si pozor,“ odvětí
nedůvěřivě otec.
Do světnice vejde už oblečený Jakub a má obličej, který
vypadá jako spálený. Maminka se vyděsí. „Proboha Jakube,
co se ti stalo? Jsi úplně rudej.
Nemáš teplotu?“
„Ne, nemám, je mi fajn,“ odsekne Jakub a podívá se do zrcadla. „To bude dobrý, to je z tý
ledový vody, co se v ní musím
mýt,“ snaží se zlehčit situaci.
Otec se zamračí:
„Dejchni na mě!“
Matěj na něj dýchne.

Mlžný jazyk v Nové Vsi v Horách

„Na co jako myslíš?“ maminka
se znepokojené optá otce.
„No jestli nepije… Alkoholici
bývají rudý jak sedmy.“
„Jakubovi je dvanáct!“
„To by ses divila, kolik jsem
už viděl ožralejch kluků starejch
jako náš Jakub.“
„Počkej, namažu tě alespoň indulonou,“ nedá se odbýt
maminka.
Standa Kuneš dopije čaj a odchází. Jakub rychle dojí snídani
a chce také odejít. „Mami, můžu
už chodit do školy sám? Už jsem
snad dost velkej.“
„Ale já s tebou půjdu ráda,

KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE

mám stejnou cestu,“ nedá
se odbýt maminka.
„Jenže mně to vadí, mami!
Kluci ve škole se mi smějou. Nemůžeš jít nakoupit pozdějc?“
„Tak tedy běž dneska sám, buď
opatrný,“ ustoupí mu nakonec
maminka, ale v jejím hlase jsou
znát lehké obavy.
„Tak já letím!“
Ruská fronta (1916)
Hans Humpelnmann stojí v zákopu, v ruce drží pušku a čeká na povel
ke střelbě nebo k útoku. Je to šlachovitý muž s ostře řezanými rysy a pronikavým pohledem. Z jeho pohledu

je vám jasné, že tenhle člověk nečeká
na pomoc od ostatních, má vše dopředu promyšlené. Vous už má značně prošedivělý, stejně tak i vlasy,
které mu koukají zpoza přilby. Neustále si pro sebe mele něco pod
fousy. Nejlépe si popovídá sám
se sebou, říkají si o něm jeho kamarádi ze zákopů. Když už Hans
něco řekne, většinou ostatní neví,
jak to myslí. Proto na jeho hlášky
nereagují. Jeho připomínky jsou
otravné, ale trefné. Většinou umí vystihnout pravou podstatu problému
a s nikým se nemazlí.
Hans si zrovna vylepšil svůj
palpost, pod nohy si nahrabal
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drny, aby nemusel stát ve vodě
a bahně, a vítězoslavně se rozhlíží na obě strany po svých
spolubojovnících.
„Podívejte, Genossen! Dneska
mě nohy studit nebudou!“
Na obou stranách zhruba po
dvaceti metrech stojí další ozbrojení muži a stejně jako on míří
před sebe. Hans se podívá směrem k nepříteli a vidí, jak se na
něj valí mlha. Lekne se. Instinktivně sáhne po masce, otevře
víko, ale zjistí, že ji nemá.
„Do řiti, který hovado mi
ji vzalo! To si někdo odsere, pánové!“ Hans huláká na
obě strany zákopu, ale nikoho
jeho řev nezajímá.
„Odseru to hlavně já, vy neznabozi.“ Znovu zle zakleje. Tím
se Hans uklidní a začne uvažovat. Očekává nejhorší – yperit.
Jedinou záchranou před ním prý
jsou pomočené kapesníky kolem
obličeje. Rychle stahuje kalhoty
a snaží se vymočit na kapesník.
„Jak to, že kurva neřvou sirény?“ volá Hans. Velmi hustá
mlha se ale navalí až k němu.
Hanse zachytí ve velice nevojenském postoji se staženými
kalhotami. Rozhlíží se do všech
stran a nic nevidí. Snaží se zadržet dech a rychle si váže kapesník kolem obličeje a pak si
nandavá kalhoty. Čeká, kdy ho
začne pálit obličej. Najednou
uslyší vzdálené tlumené hlasy
v ruštině. Má pocit, že se mu to
zdá, že se dostavují halucinace
z jedovatého plynu.
Mikulovice (1954)
Zhruba po půl hodině zamíří
Zdena Kunešová na autobus do
Hory Svaté Kateřiny, kde chce
nakoupit. Má to dobře vypočítané, autobus přijede za chvíli.
Krásný jarní den začne zničehonic šedivět a z oparu se najednou
stává neprodyšná šedivá mlžná
deka. Od Podkrušnohoří přes
Novoveské sedlo se najednou
přižene obrovské mračno mlhy.
Převalí se přes ně a stéká dolů
směrem ke Kateřině. Zdeňka hledí k sedlu na tento výjev, který ji
pokaždé fascinuje a znepokojuje.
Má strach, aby její syn v pořádWWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Jakub Kuneš a mlha

ku dorazil do školy. Nasedne
do autobusu a začne si povídat
s řidičem, který nadává na ty
nekonečné mlhy.
„Já se v těch mlhách vždycky bojím nahoře u božích muk
odbočit. To je jako ruská ruleta,
jestli mě něco trefí, nebo ne.“
„Na silnice prý silničáři namalujou bílé čáry, prý to pomůže,“ odpoví Zdeňka.
„To jo, ale ne při odbočování,“
opáčí autobusák.
Autobus se v mlze pomalu sune vpřed.
„Ale vyjet nad tu mlhu, to stojí
za to, na to se vždycky těším,“ pochvaluje si autobusák. „V Mostě
je krásně modro, v Litvínově to
začne a tady pod sedlem se to najednou roztrhne a člověk vyjede
do úplně jiné krajiny.“
„Nám mlha často končí pár
metrů pod domem. Úžasná podívaná,“ potvrdí Zdeňka.
„Vlastně kvůli tomu pořád jezdím tuhle trasu. Nabízeli mi už
dávno Ústí a Prahu, ale nechci,
cesta na Kateřinu je mnohem
zajímavější,“ odvětí autobusák
a zatváří se spokojeně.

Autobus se mezitím pomalu
plíží hustou mlhou k Hoře Svaté
Kateřiny, ačkoliv někdo, kdo to
tu nezná, by to kvůli mlze nemusel poznat. Zdeňka se pomalu zvedá a chystá se vystoupit.
Zastávka je v zatáčce, což není
úplně ideální místo, a zvláště
když je mlha. Však už místní
několikrát orodovali na národním výboru za posunutí zastávky
o dvě stě metrů dál.
Když Zdeňka Kunešová vystupuje z autobusu, je mlha tak
hustá, že není vidět dál než na pět
metrů. Mlha se vlní, zřetelně se
mění její hustota a viditelnost v ní
a Zdeňka má pocit, že je trochu
načervenalá. Právě když Zdeňka
přechází silnici, vyřítí se ze zatáčky náklaďák. Ozve se kvílení
brzd, rána… Pak se rozhostí tma,
mlha ještě zhoustne a nastane
ticho, které přehluší křik několika náhodných kolemjdoucích.
Zdeňka leží na zemi a má červený obličej. Ale ne od krve.
Ruská fronta (1916)
Hans Humpelnmann stále stojí uprostřed zákopu a nic nevidí.

Všude kolem je hustá mlha. Slyší
jen tlumené hlasy v ruštině. Najednou se zleva začne čím dál
hlasitěji ozývat rozkaz velitele,
který opakují vojáci: „Je mlha,
boje se do odvolání přerušují.
Zůstaňte na pozicích a čekejte!“
Hans se usměje.
„Jestli si tohle pravidlo Rusáci ještě pamatují,“ zahuláká voják nalevo od něj.
„Zlatá mlha, ta by tu měla být
častěji, se znatelným oddychnutím odpoví Hans.
Horní Blatná (2012)
Matěj Kuneš se ve vlaku pomalu zvedá. Zabalí si zbytek
svačiny, zandá starou oskenovanou mapu a vystoupí v Horní
Blatné z vlaku. Dneska vyrazí
z Horní Blatné směrem na Červenou jámu. Podle stáří stromů,
průseků a mýtin umí poznat, kde
je šance najít něco cenného. Ideální terén je podél starých cest,
kam prchající vojáci odhazovali
vyznamenání a mince.
Na jedné z takových cest zachytí
hluboký tón, který se táhne v určitých intervalech podél cesty. Po pár
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Matěj hledá v mlze

metrech ale skončí. Matěj se vrátí,
ale tóny už neslyší. Ani si neuvědomí, že v tu chvíli prošel menším oblakem mlhy, která mezitím
odplula do lesa. Jde tedy dál. Na
uších má sluchátka, která má napojená na detektor a zároveň poslouchá Erzgebirgsradio přes mobilní
telefon. Stanice vysílá písničky,
které se střídají s vyprávěním lidí
z Krušných hor. Zlepšuje si tak
němčinu, protože uvažuje o práci
v Německu – práce v domě s pečovatelskou službou v Karlových Varech ho nebaví. Pomalu postupuje
po temné lesní cestě, která končí
v mlze. Právě na začátku té mlhy
se ze sluchátek zase ozve hluboký
tón signalizující tzv. „jiný materiál“. Matěj se zastaví, vyndá z batohu motyčku a vykope asi půl metru
hlubokou jámu. Pak testuje, jestli
se předmět nachází v jámě nebo na
hromadě vykopané hlíny. Detektor
indikuje všude. Matěje to překvapí,

protože to se běžně nestává – buď
je něco v jámě, nebo na povrchu,
nikdy ne na obou místech. Potom
vypne rádio, sundá si sluchátka
a detektorem projíždí místo kolem
sebe. Detektor indikuje všude.
Matěj Kuneš stojí uprostřed
husté mlhy, instinktivně zvedne detektor nad sebe a vytřeští
oči. Detektor totiž začne zběsile signalizovat.
„Ty kráso, to je hukot!“ podiví se Matěj a točí s detektorem nad sebou.
Sedne si, vytáhne mobil a zavolá svému parťákovi Jardovi:
„Čau, bezďáku? Hledáš?“
„Ale prd, tvrdnu doma. Mám
vytopenej sklep, tak to musím
vyčistit. Kde jsi ty?“
„Jsem kousek od Červený jámy… Jaký máš zkušenosti s mlhou?“
„Smrdí,“ odpoví mu Jarda.
„Myslím s detektorem. Může
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mlha zvýšit prostupnost signálu z větší hloubky?“ netrpělivě se ptá Matěj.
„Kdyby
vystupovala
ze
země, tak asi jo. To už máš
ten novej stroj?“
„Testuju GH46ku. Jestli je
to tak, asi jsem šel nepropadlou štolou. Indikují se mi tu
všechny kovy, chemický sloučeniny a voda. A je tam ještě
nějaký hučení.“
„No ty vole, nezapomeň to nahrát,“ radí mu Jarda.
„No vidíš, dobrej nápad.“
Jakub zapne rekordér a znovu
točí kolem sebe s detektorem.
Skalní město (1976)
Je letní ráno a ticho. V lese
vlhkém po nočním dešti začíná
den. Špičky vysokých smrků se
již koupou ve slunečním svitu.
Ptáci, kteří mají hnízda právě
v korunách, se začínají probou-

zet a švitořit. Skrz les se táhnou
cáry mlhy. Tiše jím proplouvají
a šíří kolem onu omamnou vůni
vlhkého lesa. Slunce mlhu zahání do těch nejtemnějších a nejchladnějších lesních koutů, kde
se nacházejí skalní útvary, které
jako špičky ostrovů v oceánu odhalují svět skrytý pod povrchem.
Do ticha se najednou začne
ozývat praskání suchých větví,
rychlé kroky a sténání. Z mlhy
vyběhne a skrze stromy jako
mžitky proběhne žena a míří ke
skále. Drží se za veliké břicho.
Ukryje se tam, zapře nohy do
kamenných výčnělků, lokty se
opře o prkýnka ve skalách a záda
opře o menší skalku, na kterou
předtím hodila teplý kabát. Podle
zkušených pohybů je poznat, že
zde nerodí poprvé. Hluboce se
nadechne a začne rodit. Lesem se
rozezní řezavá bolest.
Petr Mikšíček
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Swing ovládl Pernink

Dobová módní přehlídka – Centrum tance Harmonie Karlovy Vary
(foto: Eva Jungmanová)

Poslední únorovou sobotu se
v Perninku konal již poosmé v řadě
tradiční reprezentační ples obce
Pernink, kterého se zúčastnily na
dvě stovky tancechtivých lidí.
Ples se nesl v duchu 30. a 40. let
minulého století a většina přítomných dorazila v dobovém oblečení.
K dobové náladě přispěla především stylová kapela Swing Melody
Ostrov, která svými svižnými hudebními kousky roztančila celý sál.
O úvodní potlesk se zasloužila
svým skvělým exhibičním vystoupením děvčata z rokenrolového
klubu Darlings z Chodova a poté
následovalo neméně výborné taneční vystoupení našich děvčat ze
ZŠ a MŠ Pernink.
V průběhu večera mohli účastníci plesu zhlédnout stepařské vystoupení charlestonu a následně
se inspirovat dobovou přehlídkou

módy 20. a 30. let minulého století v podání umělců z Centra tance
Harmonie Karlovy Vary.
Půlnoční slosování vstupenek
přineslo vylosovaným šťastlivcům
hodnotné ceny díky štědrým sponzorům, za což jim velmi děkujeme.
Tančilo se po celý večer až do
ranních hodin, a kdo chtěl, mohl si
odnést památku na ples v podobě
originální fotograﬁe z fotobudky.
Všichni ti, co se na přípravách
a organizaci plesu podíleli, dělali
vše pro to, aby lidé odcházeli z této
kulturní společenské akce dobře naladěni s milou vzpomínkou
a předsevzetím, že další ročník reprezentačního plesu obce Pernink
si nenechají ujít. Jsme pevně přesvědčeni, že se jim to povedlo.
za organizační tým
Monika a Ladislav
Vetešníkovi

Spokojení návštěvníci plesu (foto: Richard Matiašek)

Rokenrolový klub Darlings Chodov (foto: Ladislav Vetešník)

Přednáška v Nejdku
Ve středu 28. března od 17
hodin se v kinokavárně v Nejdku uskuteční přednáška Pavla
Andrše „Návštěva císaře Karla I. v Nejdku a Velká válka na
Nejdecku". Přednáška se nezaměří pouze na výročí samotné
návštěvy posledního vládnoucího
Habsburka v Nejdku v březnu
1918, ale dotkne se i průběhu
a dopadů 1. světové války v regionu – mj. jak válka ovlivnila
rozsah výstavby Nejdku, jak se
promítla do demograﬁe, sociálních a zdravotních poměrů.
Pavel Andrš
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Císař Karel I. v na nejdeckém náměstí
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Doporučujeme kulturní, společenské
a sportovní akce
Kulturní akce
23.3. - Noc s Andersenem – čteme dětem (knihovna Boží Dar)
Trhy
24. 3.- Ostrovský jarmark radosti (DK Ostrov; 10:00–17:00)
25. 3.- Jarní předvelikonoční jarmark
(Jáchymov, Běhounek; 10:00–17:00)
Annaberger Wochenmark. - úterý a pátek; 9:00–17:00
Buchholzer Wochenmark. - čtvrtek; 8:00–14:00
Z programu Lázní Jáchymov
22. 3.- Ivanka Devátá a Libor Šimůnek (Radium Palace; 20:00)
26. 3.- Jaroslav Ochec: Půl tisíciletí v životě Jáchymova (Běhounek; 19:30)
27. 3.- Od Bacha po Offenbacha (Curie; 19:30)
29. 3.- koncert Igora Kotova (Běhounek; 15:30)
29. 3.- Violoncellový recitál – Píseň beze slov (Radium Palace; 20:00)
30. 3.- Velikonoční ukázka lidových řemesel (Curie; 13:00–15:00)
1. 4. - Velikonoční ledecká dudácká muzika
(Radium Palace; 10:00–11:30)
1. 4. - Velikonoční taneční odpoledne (Běhounek; 14:00)
2. 4. - Velikonoční koncert: Staročeští heligonkáři (Curie; 19:30)
Koncerty, divadla
23. 3.- Poezie & Jazz: Naděžda Plíšková – Plíšková sobě
(Galerie Drahomíra, Karlovy Vary; 18:00)
27.3. – Vím, že víš, že vím (DK Ostrov; 19:30)
27. 3.- Zesilovači – Pavel Fajt & Pavel Koudelka
(Galerie umění Karlovy Vary; 19:30)
28. 3.- KSO: Velikonoční koncert – J. S. Bach: Janovy Pašije BWV 245
(Grandhotel Pupp, Karlovy Vary; 19:30)
30. 3.- František Nedvěd ml., Martin Rous: Velikonoční koncert
(DK Ostrov; 17:00)
12. 4.- KSO: G. Rossini: Koncert k uctění skladatele,
od jehož úmrtí uplyne letos 150 let
(Grandhotel Pupp, Karlovy Vary; 19:30)
17. 4.- Bennewitzovo kvarteto (kino Nejdek; 19:00)
19. 4.- Poezie & Jazz: Haló, je tady vichr – vichřice! /
expresionismus v básni počátkem 20. století
(Galerie Drahomíra, Karlovy Vary; 18:00)
19. 4.- Mirek Kemel s kapelou & Vladimír Javorský j. h.
(Galerie umění Karlovy Vary; 19:30)
19. 4.- KSO: Čajkovskij/ Kramář/ Brahms
(Karlovarské městské divadlo; 19:30)
21. 4.- Svátek bigbítu – oslava 50. narozenin nejdecké
bigbítové kapely The Crash (Kulturní dům Nejdek, 19:00)
22. 4.- Turecká kavárna – představení s Václavem Vydrou v hlavní roli
(Kulturní dům Nejdek, 19:00)

do 31. 3. - Andělky paní Dagmar Šimkové
(Galerie @, knihovna Nejdek)
do 22. 4. - Milan Knížák – Žít jinak
(Galerie umění Karlovy Vary)
do 6. 5. - Pastviny Petra Poše
(Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary)
do 10. 6. - Karel Čapek fotograf (Muzeum Karlovy Vary)
Kina
28. 3. a 31. 3. - Filmový festival Expediční kamera (kino Jáchymov; 19:30)
24. 3.- Koala Johnny: Zrození hrdiny (kino Jáchymov; 17:00)
24. 3.- Zahradnictví: Nápadník (kino Pernink; 18:00)
24. 3.- Hmyz (kino Jáchymov; 19:30)
31. 3.- Příšerákovi (kino Pernink; 18:00)
7. 4. - Lajka (kino Pernink; 18:00)
14. 4.- Bajkeři (kino Pernink; 18:00)
Sport
24. 3.24. 3.24. 3.31. 3.14. 4.21. 4.29. 4.-

Nordiccross (Boží Dar / Klínovec)
Oberwiesenthaler Nostalgie Skirennen
Fox hunter – noční závod v běhu na lyžích (Boží Dar)
Šindelské prověrky – hodinovka dvojic (Šindelová)
Krušnej seběh (Nové Hamry)
Běh na Mědník (Měděnec)
Hroznatův běh (Hroznětín)

Výstavy, přednášky
5. 4. – 31. 5. - M. Chochel: Přírodou štětcem a paletou
(Galerie Drahomíra, Karlovy Vary; vernisáž 17:00)
7. 4.
- M. T. Zikmund: Liška ryšavá, anebo David znovu obživlý?
(Muzeum Královská mincovna Jáchymov; 17:00)
12. 4. - H. Zahirović – Příběh vášnivého fotografa – Karel Čapek
(Muzeum Karlovy Vary; 17:00)
do 24. 3. - Má vlast – Heimat im Wandel
(fotogalerie Zelená sedma – předsálí kina Nejdek)
do 25. 3. - Krysáci (Muzeum Nejdek)
do 31. 3. - Pavel Nováček: Fragmenty II.
(Galerie Drahomíra, Karlovy Vary)
KRUŠNOHORSKÝ LUFT / HERZGEBIRGE
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Závody štafet historických lyžníků
již podesáté

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem za účast i podporu
letošního jubilejního 10. ročníku
Závodu štafet historických lyžníků. Celá akce vznikla jako oslava
110 let od založení krušnohorských spolků zimních spolků.
Sněhu i mrazu bylo dost, počasí
nám přálo, dobrá nálada byla cítit na každém kroku, a tak se nám
díky pomoci všech dobrovolníků
z Abertam a okolí podařilo uspořádat asi nejlepší „lyžníky“ v celé
jejich historii!
Letošní jubilejní desátý ročník
se uskutečnil v sobotu 3. března již
tradičně v areálu Technických služeb v Abertamech. Díky dostatku
sněhu jsme připravili 1,2 km dlouhý okruh. Letošní ročník měl několik významných novinek. Tou hlavní bylo spojení akce s „Dámskou
jízdou“, jež se konala 4. března na
Božím Daru. Významnou změnou

WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

bylo také omezení stáří použitých
historických lyží, a to do roku výroby 1945. Jako doplňkovou soutěž pořadatelé zařadili degustaci
občerstvení jednotlivých družstev.
Na start závodu desetičlenných družstev se letos postavilo rekordních 22 štafet. Loňské
vítězství obhajovalo družstvo
Pernink a tradičně se závodu
zúčastnila také dvě družstva
z Německa, štafety měst Oberwiesenthal a Schwarzenberg. Po
úžasných soubojích historických
lyžníků se nakonec z vítězství
opět radovalo družstvo Perninku.
Druhé místo obsadil tým Krušnohorský Luft z Horní Blatné a na
třetím místě se umístila štafeta Pivovaru Ryžovna. Všechna
družstva si odnesla upomínkové
diplomy a věcné ceny od partnerů
akce. První tři družstva v pořadí
si také odvezla tradiční dřevě-

né lyže, které pro závod vyrobil
místní řezbář Antonín Dorazin.
Velké poděkování patří Evě Hejtmánkové a LK Abertamy za perfektní organizaci celého závodu.
Speciální cenu o nejkrásnější lyžnici pro sebe získaly sestry
Dáša a Marcela Jelenovy z Limnického království Nejdek. Nejhezčím lyžníkem pak byl vyhlášen
Michal Soukup z družstva Hřebečná l. – Horalové.
Tradiční soutěž v rychlosti vypití půllitru piva, které se zúčastnil vždy jeden zástupce každého
družstva, zvládl nejrychleji člen
štafety Telemark Boží Dar. Vloženou degustační soutěž občerstvení pro sebe premiérově získalo
družstvo Pernink.
Velké poděkování patří také místostarostce Abertam Janě Rojovské
za uspořádání tradiční tomboly,
do níž ceny věnovali podnikatelé

z Abertam. Losována byla startovní čísla všech účastníků závodu.
Na závěr akce k tanci i poslechu zahrála již také tradičně kapela „U mě dobrý“ s frontmanem
kapely Karlem Holoubkem, která
umocnila skvělou atmosféru letošní vydařené akce.
Výsledky závodů naleznete
na www.mproduction.cz. Fotogalerii z celé akce najdete na
webových stránkách www.abertamy.eu a www.facebook.com/
mproduction.cz.
Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem účastníkům,
pořadatelům i partnerům akce
a zároveň také všechny pozvat na
další ročník, který se uskuteční
2. března 2019.
Děkujeme a SKOL!
Zdeněk Lakatoš,
starosta města Abertamy,
Martin Müller, pořadatel akce

ročník 7 / číslo 3 BŘEZEN 2018 / Strana 9

Problémy a strasti
krušnohorských lyžařských tras
V únorovém vydání Luftu jsme
i s trochou humoru uvedli několik případů svérázného využívání
upravených běžeckých lyžařských
tras. Ale mezitím zima pokračovala dál a uvedená problematika
svým rozsahem začala výrazně
překračovat humorný rámec.
V okolí našich lyžařských center
Božího Daru, Perninku, Abertam,
Horní Blatné a dalších začaly upravované trasy sloužit k putování
skupin pěších turistů, k pravidelnému venčení psů, a aby to nebylo
málo, i k dobrodružným výletům
automobilistů a motorkářů (stopy
aut byly k vidění na lyžařské magistrále od Abertam až k Mrtvému rybníku v délce přes 10 km).
U Horní Blatné k tomu přispívá
i způsob údržby silnice Horní Blatná – Rozcestí pod Blatenským vrchem, kde pravidelně udržovaný
úsek cesty v délce asi 1 300 m končí u lyžařských tras na Blatenský
vrch a podél silnice (ne po ní, ale
vedle, souběžně s ní!) na Bludnou.
Automobilisté proto i přes značku
v obci vidí před sebou kilometr
dlouhý, rovný, bezvadně udržovaný úsek, a tak je to, často bez ohledu na povolenou rychlost (hlavně

v obci) svádí ke zkoušce projet po
silnici směrem na Boží Dar. Jedná
se o desítky, ve dnech volna až ke
stovce aut denně, která zbytečně
vyjedou nahoru, a když zjistí, že
to dál nejde, tak se vrací zpátky
do centra obce (nehledě na to, že
cesta je v tomto období hojně využívána i pěšími turisty a místními
obyvateli). Ovšem vyskytnou se
dobrodruzi, kteří se pokouší projet
za každou cenu, a když uvíznou,
k vyproštění použijí vše, co mají
po ruce (větve, hadry, koberce,
koberečky atd.). Když se jim podaří dostat pryč, často s přivolanou
pomocí, nepořádek na místě po
nich zůstane. Některá auta dokonce sjíždí z konce udržované státní
silnice na upravovanou lyžařskou
magistrálu, kterou tím samozřejmě zničí, a ta se musí nechat
následně opravit.
Na tento problém upozorňovala i s návrhem možného řešení
Eva Nduwimana z První Krušnohorské, o. p. s., která má údržbu
lyžařských stop na starosti, mimo
jiné i Krajskou správu údržby
silnic Karlovarského kraje (dále
jen KSÚS KK). Vyjádření tohoto orgánu spolu s ÚS KK, které

Z rozcestí na Blatenský vrch na Bludnou (vedle neudržované státní silnice)
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Na Větrově u Abertam

Z rozcestí na Blatenský vrch
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přišlo, bylo opravdu „konkrétní
a fundované“. Celkem čtyřikrát
opakovalo informaci s citací zákona o pozemních komunikacích
č. 13/1997 Sb., že silnice neslouží k tomu, aby na nich vznikaly
upravené běžecké tratě, a že odmítají jakoukoliv zodpovědnost
za jejich stav a bezpečnost běžkařů a dále na skoro dvou stránkách textu bylo vysvětlováno, že

řešení neexistuje, s „výstižným“
závěrem: „Závěrem lze říci, že
základním problémem jsou odlišné zájmy různých zájmových
skupin, místních obyvatel a místně příslušných institucí. Proto
provádění zimní údržby jakýmkoliv zvoleným způsobem bude
i při respektování požadavků
platných norem vždy předmětem
nějakých stížností.“

Co k tomu dodat. Na KSÚS
KK bohužel nepochopili, že je nikdo nežádá o povolení upravovat
lyžařskou běžeckou trasu na silnici III. třídy (samozřejmě po ní
ani nevede), ale o možnost zkrácení údržby silnice o přibližně 1
km, k poslednímu domu v Horní
Blatné (naproti němuž je otočení
techniky možné) proto, aby automobilisté nesjížděli ze státní sil-

nice na udržované lyžařské trasy
v okolí Blatenského vrchu, stovky aut neprojížděly obcí zbytečně
sem a tam, nehledě na s tím spojenou úsporu nákladů na zimní
údržbu cest i lyžařských tras. To
by měl být snad zájem obecný, ne
pouze nějaké „skupiny“.
Jiří Kupilík
foto: Eva Nduwimana,
Pavel Motlík

Krušnohorský pohárek
v Potůčkách
V sobotu 24. února pořádal
oddíl alpského lyžování TJ Jiskra Nejdek – LK Nové Hamry (LKNH) v lyžařském areálu
SKIPOT v Potůčkách desátý závod Krušnohorského pohárku.
Na dvoukolový závod v obřím
slalomu dorazilo 102 závodníků
z klubů TJ Jiskra Nejdek, TJ Horal Stříbrná, SK Karlovy Vary, SK
Bublava, LK Jirkov, TJ Jáchymov,
SKI CLUB Litvínov, TJ Mezihoří, TJ Klínovec, SK Telnice, SKI
CLUB Bouřňák a LK Chomutov.
Závody byly napínavé od začátku do samého konce. Závod zahájili předjezdci, kterými byli Markéta Štěříková (ředitelka závodu),
Marek Plachý (majitel lyžařského
areálu) a Filip Kastner. Závodníci předváděli pod slunečnou,
ale mrazivou oblohou nádherné
sportovní výkony, které doprovázela hudba a komentář Ladislava
Šimonka. Celý den se naštěstí
obešel bez zranění. Za své výkony

Nejlepší závodníci v kategorii U8
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byli závodníci odměněni velkým
potleskem všech přítomných, kteří je přišli podpořit přímo na svah.
Umístění závodníků pořadatelského oddílu bylo ve velmi silné
konkurenci vynikající. Celkově se
nám podařilo v šesti věkových kategoriích získat hned pět umístění
na pódiu, za která si závodníci odnesli krásné poháry a věcné ceny.
Přehled vítězů v jednotlivých
kategoriích: U8 – Zuzana Lipavská (LKNH) a Novák Jakub
(LKNH), U10 – Anna Marie Andrtová (TJ Mezihoří) a Ondřej
Kouba (SK Bublava), U12 – Kristýna Mouleová (TJ Klínovec)
a Jan Třešňák (LK Chomutov).
Rádi bychom poděkovali majiteli skiarálu SKIPOT Markovi Plachému, ředitelce závodu Markétě
Štěříkové, celému realizačnímu
týmu a všem, kteří se podíleli na
zajištění hladkého průběhu závodu. Dík si zaslouží i subjekty, které nás podporují – město Nejdek,

Závodníci pořadatelského oddílu TJ Jiskra Nejdek / LK Nové Hamry

Karlovarský kraj, Živý kraj, Polypress, Lesy ČR, AVE a Nord Blanc.
Děkujeme též rodinám malých závodníků, které děti na závody nejen doprovází, ale také povzbuzují
podél trati, ať je jakékoli počasí,
a samozřejmě trenérům a všem,
kteří se na jejich přípravě podílejí.

Těšíme se na další závody
a věříme, že si z nich odneseme
spoustu krásných umístění a sportovních zážitků.
Martina Hašková,
TJ Jiskra Nejdek,
oddíl alpského lyžování
LK Nové Hamry

Nejrychlejší dívky kategorie U8
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Rudní bohatství Krušných hor – úvod
Svou výškou ani rozlohou nepatří Krušné hory k velkým pohořím, matka příroda jim však nadělila do vínku tak pestré rudní bohatství,
s jakým se lze jinak na tak malém prostoru setkat jen málokde na světě. V průběhu staletí se zde těžily a zpracovávaly rudy téměř všech hlavních kovů snad s výjimkou zlata, i když i to se v malém na pár místech Krušných hor také nachází. Proč jsou Krušné hory na rudy tak bohaté
a které z dobývaných rudních surovin byly pro obyvatele tohoto pohoří nejvýznamnější, se pokusíme shrnout v tomto a dalších číslech Luftu.

Zjednodušená geologická mapa Krušných hor. V příčném řezu mají Krušné hory podobu obrovské vrásy, jejíž osa upadá směrem k JZ. V důsledku toho se
v jihozápadní části pohoří (v jeho české části zhruba mezi Božím Darem a Kraslicemi) vyskytují mladší, slaběji metamorfované horniny (fylity, svory)
vzniklé přeměnou spodnopaleozoických mořských sedimentů a vyvřelin, zatímco za Klínovcem dále na severovýchod se objevují i více metamorfované
horniny (tzv. šedé a červené ruly), které zčásti vznikly už ve starším období svrchního proterozoika před více než 570 miliony let. Zdroj: Wikipedia

Za nesčetné výskyty rud vděčí
Krušné hory především tzv. variskému nebo též hercynskému vrásnění – mohutnému horotvornému
pochodu, který proběhl ve svrchních prvohorách koncem devonu
a během karbonu, zhruba před
380 až 290 miliony lety. Tehdy se
v důsledku pohybu litosférických
desek začal uzavírat oceán mezi
prakontinenty Gondwanou, jejímž
zbytkem jsou současná Afrika, Jižní Amerika, Austrálie a další části
světa, a Euramerikou (Laurussií),
jež zahrnovala především dnešní
Severní Ameriku a severní Evropu.

Výsledkem podsouvání Gondwany
pod Eurameriku byl vznik obrovského pásemného pohoří, jehož
izolované relikty se dnes nacházejí
od východní části USA přes západní a střední Evropu až po Kavkaz
a jehož součástí je i tzv. sasko-durynská zóna (saxothuringikum)
včetně Krušných hor.
Před srážkou obou superkontinentů se v moři mezi nimi usadil během
spodního paleozoika (prvohor) na
starším metamorfovaném podloží
až několik kilometrů mocný soubor
převážně písčito-jílovitých sedimentů, do kterých místy při podmořské
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sopečné činnosti pronikly horniny
blízké čedičům. S touto sopečnou
činností je spojen vznik některých
starších ložisek mědi, jaká jsou známá například z okolí Kraslic.
Při variské orogenezi (horotvorném procesu) byly spodnopaleozoické horniny intenzivně zvrásněny
a v důsledku vzrůstu tlaku a teploty se přeměnily na metamorfované
horniny. Z vulkanitů vznikly zelené břidlice a amﬁbolity, písčito-jílovité břidlice se přeměnily na fylity, svory a ruly, což jsou horniny,
s nimiž se v současnosti setkáváme
v Krušných horách nejčastěji.

Kolize kontinentů, příkrovová
tektonika a s ní spojené zvrásnění
a zlomové porušení hornin měly za
následek zvýšení mocnosti zemské
kůry, v jejíchž hlubších partiích tak
během svrchního karbonu, v době
zhruba před 330 až 300 miliony
lety, nastaly podmínky pro tavení hornin. Z nitra Země začala
stoupat tavenina (magma), která
následně utuhla v žulu (granit).
Horniny blízké žulám se v hloubce
vyskytují pod velkou částí dnešních Krušných hor, na povrch vystupují v podobě několika oddělených masívů, jako jsou například

ročník 7 / číslo 3 BŘEZEN 2018 / Strana 12

nejdecko-eibenstocký masív v západní části pohoří nebo teplický
ryolit na východě.
A právě s těmito pozdně variskými magmatickými horninami
souvisí vznik většiny krušnohorských rudních ložisek. Z tuhnoucího magmatu se totiž začaly oddělovat horké proplyněné roztoky
bohaté na kovy, které daly vznik
akumulacím rud. Z nejteplejších
roztoků se vytvořila ložiska cínu
a wolframu, vázaná prostorově
většinou ještě na matečné žuly,
s postupným chladnutím vznikala ložiska stříbra, olova, kobaltu,
uranu, železa a dalších kovů, jež
se vyskytují zpravidla už v plášti
žul. Pronikání rudonosných roztoků do vyšších pater kůry bylo
usnadněno existencí četných zlomů. Největší význam pro vznik
krušnohorských ložisek měly
zejména hlubinné zlomy směru
severozápad – jihovýchod. Jejich
významným reprezentantem je lineament Gera – Jáchymov, který
předurčil vznik ložisek například
v okolí Jáchymova nebo Schneebergu, jež patřila k největším
v Krušných horách.
Rudní ložiska Krušných hor
však nevznikla jednorázově v závěru variské orogeneze, ale jak
nasvědčují radiometrická datování, šlo o dlouhodobý a opakovaný
proces, který pokračoval i během
druhohor, kdy byly původní Krušné hory, dosahující minimálně do
výšky dnešních Alp, zarovnány
erozí téměř do roviny, a třetihor,
kdy byly Krušné hory vyzdviženy
podél zlomů směru severovýchod
– jihozápad postupně o více než 1
km, a před zhruba 25 miliony lety
tak vznikla jejich současná asymetrická podoba s prudkým svahem
spadajícím do Čech, pod nímž se
vytvořily třetihorní hnědouhelné
pánve, a jen pozvolným úklonem směrem do Německa. Dozvuky formování rudních ložisek
jsou v této oblasti zjevné dodnes,
o čemž svědčí západočeské minerální prameny nebo bahenní sopky
v přírodní rezervaci Soos u Františkových Lázní.
Nejběžnějším typem krušnohorských ložisek jsou ložiska žilná.
Žíly si lze představit jako deskoWWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

V důsledku variské orogeneze došlo k intenzivnímu zvrásnění a přeměně hornin, jak ukazuje i tato fotografie fylitů
tvořících Holubí skály mezi Mílovem a Zlatým Kopcem (foto autor)

vitá tělesa s různým, v Krušných
horách zpravidla strmým sklonem, která jsou kromě ekonomicky nepodstatně jaloviny vyplněna
i užitkovými rudními minerály.
Mocnost rudních žil se pohybuje
od milimetrů až po první metry,
vzácně i více, dlouhé mohou být
až několik kilometrů a také jejich
hloubkový dosah může činit i několik set metrů nebo i víc. Například v Jáchymově bylo známo
a dobýváno několik set rudních žil
do hloubky téměř 700 m, v největším krušnohorském rudním revíru u Freibergu se rudy získávaly
z bezmála tisíce žil do hloubky 800
m a nejhlubší krušnohorské doly
u saské Schlemy zasahovaly do
hloubky až skoro 2 km.
Kromě klasických žilných ložisek se v Krušných horách vyskytují i rudní ložiska jiného charakteru. K nim patří například ložiska
tzv. chudých cínových rud, v nichž
je ruda nepravidelně rozptýlena
v celé matečné hornině a na něž,
navzdory jejich názvu, jsou dosud
vázány značné zásoby cínu v okolí
Altenbergu a Cínovce. U Cínovce
se navíc v těchto horninách vyskytují i ložiska lithia, která v poslední době vzbudila značnou mediální pozornost.

Speciﬁckým nositelem zrudnění
jsou metamorfované horniny zvané
skarny, které často obsahují polohy
litých rud železa, ale také mědi,
cínu, zinku a dalších kovů. Typickým představitelem jsou ložiska
dobývaná v minulosti například
v okolí Schwarzenbergu a Breitenbrunnu nebo na české straně na
Zlatém Kopci u Božího Daru.
Ekonomicky významná ložiska
rud vznikla i zvětráváním primárních hornin. Do této kategorie patří především akumulace cínovce
ve svahových sedimentech a náplavech říčních toků, které byly
získávány rýžováním již v prehistorickém období.
Nerostné bohatství Krušných
hor však nespočívá pouze ve výskytech rud, na mnoha místech
se zde těžily i nerudní suroviny.
Dlouhodobé zvětrávání variských
žul vedlo k vytvoření ložisek kaolínu, která dala vznik světoznámému míšeňskému a karlovarskému porcelánu. Na severním
předpolí Krušných hor v Německu vznikly během karbonu
rozsáhlé černouhelné sloje, které byly intenzivně dobývány až
donedávna do hloubky až 1 200
m. V krystalických břidlicích
Krušných hor se na některých

místech objevují polohy vápenců
využívaných pro stavební účely.
Jíly, nalézané zvláště v podloží
terciérních vulkanitů, sloužily
jako surovina pro výrobu keramiky. A k nerudním surovinám
patří i minerály ﬂuorit a baryt,
které mají řadu uplatnění v hutním, chemickém či kosmetickém
průmyslu a jejichž těžba byla na
některých místech Krušných hor
opět obnovena (například u Hammerunterwiesenthalu naproti Novému Zvolání u Vejprt) nebo se
o jejím obnovení uvažuje.
Nerostné suroviny se v Krušných horách získávaly již v době
bronzové a za Keltů, v historické době pak od 12. století. Více
než 800 let intenzivní báňské
činnosti se výrazně vepsalo do
tváře krušnohorské krajiny, která
i dnes podává výmluvné svědectví
o různých způsobech těžby a používaných technologiích, z nichž
mnohé spatřily světlo světa poprvé
právě v Krušných horách. O obrovský světový přínos Krušných
hor pro rozvoj hornictví a báňských věd se opírá i žádost o zápis
Hornického regionu Erzgebirge/
Krušnohoří na Seznam světového
dědictví UNESCO.
Michal Urban
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Erzgebirge, Rudohoří, Krušné hory

Krušné hory / Erzgebirge

Když první osadníci někdy ve
12. století začali osídlovat Krušné
hory, neměli o jejich rudním bohatství ještě ani potuchy. Ten hustými
lesy porostlý horský pás oddělující
Čechy od Míšně byl pro ně prostě jen Böhmischer Wald“ nebo
„Böhmisches Gebirge“, v latině
Saltus bohemicus, tedy Český les
nebo České hory.
Ve starých kronikách z 9. a 10.
století lze najít i jiné názvy, u nichž
však jednoznačné ztotožnění
s Krušnými horami není možné.
Do této kategorie patří staroněmecké pojmenování Fergunna (pohoří)
nebo s ním etymologicky příbuzný latinský název Hercynia silva
(Hercynský les), jimž se ovšem
označovaly nejen Krušné hory, ale
i řada dalších pohoří ve středním
Německu. Ani známé Miriquidi
(Temný les) nelze s Krušnými horami spolehlivě ztotožnit. Termín
Miriquidi se asi poprvé objevuje
v listině císaře Oty II. z roku 974
a týká se lesa kdesi mezi řekami
Sálou a Muldou, jejž císař daroval
kostelu v Merseburgu u Lipska.
O lesu Miriquidi se zmiňuje také
kronika Thietmara z Merseburgu

z let 1012–1018, opět však bez
přesnější lokalizace. Teprve na
konci 19. století ztotožnili někteří
němečtí historici Miriquidi s pralesem pokrývajícím kdysi Krušné
hory a v tomto smyslu je Miriquidi
někdy vnímáno dodnes. Ostatně
slovo Miriquidi se v posledních
letech objevuje i v názvu náročné
cyklistické trasy Stoneman Miriquidi vedoucí v délce 162 km přes
devět krušnohorských vrcholů.
Za své německé jméno Erzgebirge i jeho doslovný český překlad Rudohoří a příbuzný název
Krušné hory vděčí toto pohoří
teprve objevům řady nových rudních ložisek a rozmachu hornictví
v 16. století. V řadě pramenů se
uvádí, že název Erzgebirge použil poprvé Petrus Albinus ve své
slavné Míšeňské kronice z roku
1589. Ve skutečnosti je však toto
pojmenování o mnoho desítek let
starší. Poprvé je označení Erzgebirge doloženo v báňské listině
z roku 1527 a poté v roce 1542
v mincovním řádu vévody a pozdějšího saského kurﬁřta Moritze.
Pojem se však zprvu užíval jen
v užším smyslu pro oblasti, kde
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se skutečně těžila ruda. Až díky
tištěné Albinově Míšeňské kronice se název Erzgebirge rozšířil
na celé pohoří a postupně vytlačil starší pojmenování Böhmischer Wald nebo Böhmerwald.
V 18. století se už název Erzgebirge objevuje běžně i na mapách
včetně například Müllerovy mapy
Čech z roku 1720.
Kde se však vzal název Krušné
hory? Kdo jej použil poprvé, není
z historických pramenů zcela jasné, každopádně Krušné hory zmiňuje už Josef Jungmann ve svém
česko-německém slovníku z roku
1836. Jungmann zde jasně osvětluje i etymologii názvu. Jak je dobře známo, přídavné jméno krušný
v tomto případě nemá nic společného s krušným klimatem a často
i krušným životem v Krušných horách, ale svůj původ má ve starém
slovesu krušit. V dnešní češtině
bychom místo krušit řekli lámat,
drobit, drtit nebo roztloukat. Krušit bylo dříve možné i chléb (lámat
chleba), ale častěji se toto sloveso
používalo pro roztloukání pevnějších materiálů, třeba rud nebo soli,
z nichž pak krušením vznikl krušec

– úlomek, kus. Jak píše Jungmann,
krušec je „wšeliká ruda, kowy neb
polokowy obsahugjcj, neb wůbec
každá wěc kopalná, ginou v sobě
zdržugjcj, n. p. krušec sirný, kamencowý, solný, železný, zlatý“
a toto slovo do němčiny překládá
jako Mineral, Erz nebo Metall.
Mezi Krušnými horami a Erzgebirge je tak úzká jazyková spojitost.
Se slovy krušit nebo krušec souvísí také název krušek, jímž se v 19.
století označovala hlavní příbramská ruda – jemnozrnný zrudnělý
křemen. Přídavné jméno krušný
pak rovněž znamená křehký nebo
lámavý (krušné železo), stejný význam má i polské slovo kruchy.
Název Krušné hory se poměrně brzy objevil také na mapách.
Nejstarší, již se mi podařilo dohledat, je z roku 1846 a je součástí „Malého příručního atlasu
wšech částí Země“, který sestavil
Václav Merklas. Přesto se však
dlouho paralelně používal i název
Rudohoří, jak je patrné i z Ottova slovníku z roku 1900. Teprve
ve 20. století zvítězily Krušné
hory nad Rudohořím.
Michal Urban
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38. ročník Karlíkova běhu uzavřel
seriál závodů Ski série 2017/2018

Nejmladší žáci na trati sobotního závodu klasickou technikou

Předávka smíšené štafety ve složení M. Andresík a L. Mišeková

Karlíkův běh 2018
O víkendu 10. a 11. března patřil lyžařský areál Jahodová louka
u Božího Daru mladým závodníkům, kteří zde za takřka jarního
počasí absolvovali ve dvou dnech
hned tři závody. V sobotu to byl
nejprve závod klasickou technikou
s hromadným startem, následovaný atraktivním obratnostním závodem, tzv. skikrosem. Neméně zajímavý byl i nedělní závod dvojic,
vypsaný pro tři věkové kategorie.
Nejmladší závodníci (2008 a mladší) absolvovali každý po dvou úsecích klasickou technikou, u starších kategorií (2007–2005, 2004
a starší) jel každý závodník po jednom úseku klasicky a volně. Složení štafet bylo, až na kritérium věku,
libovolné. V prvních dvou kategoriích zvítězily štafety v ryze dívčím
složení (A. Ciprysová + I. Šperlová a Z. Peřinová + Z. Študlarová),
pouze mezi nejstaršími vybojovala
prvenství štafeta chlapců (J. Dvořák + M. Bauer). Přes jasnou dominanci štafet LK Slovan Karlovy
Vary vybojovali medailová umístění také zástupci TJ Radon Vysoká
Pec a Sport Clubu Plzeň.
Vítěze individuálních závodů
určil součet výsledků klasického
závodu a skikrosu a také zde byla
převaha „domácích“ Slovaňáků
zřetelná. Kromě výše zmíněných
oddílů se víkendových klání zúčastnili i závodníci z Aše, Senohrab, Bíliny či Blanska. Zástupci
oddílů z Ústeckého kraje (Teplic
a Ústí nad Labem), které se „boží-

věkový limit, bez ohledu na příslušnost k oddílu, včetně neregistrovaných lyžařů. Autorem seriálu
je Jan Novák – trenérská legenda,
která se po úspěšné profesionální
trenérské kariéře posledních sedm
let věnuje přípravě lyžařských nadějí v LK Slovan Karlovy Vary.
Do seriálu byly podle věku započítávány výsledky ze 6 až 8 závodů, což závodníky i jejich trenéry
motivuje k účasti na většině žákovských klání, která jsou v našem regionu pořádána. S trochou nadsázky můžeme Ski sérii přirovnat ke
světovému poháru, jehož účastníci
bojují v průběhu celé sezony o získání křišťálového glóbu.
Na vítězství ve své kategorii
dosáhlo celkem pět lyžařů LK
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darských“ závodů tradičně účastní,
letos do bojů o medaile vzhledem
ke své absenci bohužel nezasáhli.
Poděkování patří především
pořadatelům Honzovi a Svátě Novákovým, rodičům dětí tréninkové skupiny J. Nováka za pomoc
s organizací závodu i partnerům,
kteří závod, resp. seriál Ski série
2017/2018 ﬁnančně podpořili. Jsou
to město Karlovy Vary, Česká unie
sportu, Karlovarský kraj a Novako-ski, s. r. o.
Ski série 2017/2018
Již druhým rokem byl pro žákovské kategorie (ročníky 2004–2009)
vypsán seriál závodů v běhu na
lyžích, tzv. Ski série. Té se mohou
účastnit všichni zájemci splňující

Slovan Karlovy Vary (J. Turek,
A. Ciprysová, Š. Gašek, V. Pátková a A. Kolovratová) a jeden
závodník SC Plzeň (Š. Zuna).
Společně s těmi, kteří se umístili
na 2. a 3. místě, obdrželi od pořadatelů krásné poháry a věcné
ceny. Závodníci, kteří v průběhu
zimní sezony překonali stanovenou bodovou hranici, navíc získali z rukou Jana Nováka zvláštní cenu – plyšového lyžaříka
Emílka a stali se členy tzv. „top
týmu“. Do bojů o pohár i zvláštní
cenu se v průběhu sezony zapojily téměř dvě stovky žáčků především z Karlovarského, Plzeňského a Ústeckého kraje.
Eva Nduwimana,
LK Slovan Karlovy Vary

Pořadatel Ski série Jan Novák s nejlepšími třemi závodníky z každé kategorie
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Dámská jízda ve stylu první republiky

V neděli 4. března se na Boží
Dar vrátila „první republika“ na
lyžích. Na tradiční Dámskou jízdu vyrazila po rozcvičce necelá
stovka závodnic slečen, juniorek,
žen i seniorek. Ježíškovu cestu
zdolávaly noblesním klasickým

stylem na běžkách s povinnou občerstvovací stanicí Frufrubar u Kazišuka. Na řádný průběh závodu
v rolích rozhodčích, servismanů
a technické podpory dohlíželi jen
muži. Mezi čestnými hosty byli
mimo jiné Ing. Petr Kulhánek,

Na Božím Daru zářily světlušky
Lyžování ve tmě má své kouzlo, to potvrdí všichni účastníci 7. ročníku
nočního závodu „Světlušky“ na Božím Daru. Závod pořádá Areál Novako
ve spolupráci s městem Boží Dar a dalšími partnery pro kategorie dětí
i dospěláků na tratích klasickou a volnou technikou. Početné startovní
pole i přes mrazivé počasí vyrazilo na tratě ve středu 21. února v 18 hodin ve svitu svých lampiček, čelovek a dalších světýlek. A nejprestižnější
titul, který si mohli závodníci odvézt na trati 17 kilometrů? Přece „Božídarský ponocný“!
Kompletní výsledky naleznete na
http://novako-ski.cz/vysledky-svetlusek/.
foto: Eva Nduwimana
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primátor města Karlovy Vary, žokej Josef Váňa nebo skokan na lyžích Rudolf Höhnl.
Tématem pro ročník 2019 bude
po bouřlivém hlasování „Pravěk“.
Těšíme se na vás za rok v pravěku na Božím Daru.

Poděkování za dlouhodobou
podporu akce patří městu Boží
Dar, ČUS Sportuj s námi a Komisi pro rovné příležitosti ve sportu
Českého olympijského výboru.
foto: Martina Poštová

Rudolf Chlad vyhrál Alpentrail 2018
Ve dnech 25.–27. ledna probíhal
jeden z nejkrásnějších musherských
závodů v Alpách. Ve třech etapách,
každé měřící 35 km, se v kategorii
musherů se šesti psy prosadil na stupínek nejvyšší Rudolf Chlad. Stal
se v Sextenu absolutním vítězem
a jako jediný v této kategorii zajel
celkový čas pod 4 hodiny.
„Náš největší sportovní sen se
dnes stal skutečností. Po nejlepším
běhu tady jsme vyhráli i poslední
etapu, a tím celý Alpentrail 2018.
A jaké to dnes bylo? Start někde
okolo 10. místa, ale dnes poprvé
bez zastavování, zbytečného předjíždění a motání se... V první třetině jsme se rychle dostali do čela

závodu a ve stoupání předjíždíme
některé osmičkové spřežení. A dál
jim odjíždíme. V půlce dojede ze
zadu Kuhn a my po chvíli dojíždíme Toma, který si tady vybral
dost smůly. Pak už do cíle převážně z kopce a sami. Jedu na jistotu
a relativně pomalu. Proto se před
cílem přiblíží Karl a ještě někdo
další, ale stačí jeden kopec a zase
jim odjíždíme. Byli jsme asi jediní
na startu jen se šesti psy, bez možnosti střídání. Proto si výkonu psů
moc vážím a za to jim moc děkuji.
Byli jste opravdu skvělí!!!!”
Zuzana Štrosová,
live ihned po závodě
foto: Niklas Tanner
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Radon Ski Pec 2018
Mistrovství kraje a kros na běžkách v režii Radoňáků

V sobotu 24. února se konal již
třetí ročník závodu v běhu na lyžích Radon Ski Pec. Během letošního února však bohužel nepadal
téměř žádný sníh, a proto závod
nemohl být podle původního plánu uspořádán v Radon aréně. To
se bohužel zatím drží jako tradice.
Závod tak byl přesunut na louky
nad arénou, na tzv. „golf“.
Zde se pořadatelům podařilo připravit atraktivní tratě v perfektní
kvalitě. Počasí se odvděčilo alespoň modrým nebem a sluníčkem,
jen místy ledově pofukovalo. Dopoledne se jely závody klasickou
technikou s hromadným startem,
které byly letos vyhlášeny jako
mistrovství Karlovarského kraje.
Celkem se této části zúčastnilo
112 lyžařů z LK Slovan Karlovy
Vary, LK Jasan Aš, TJ Radon Vysoká Pec, Sokol Senohraby, Biatlon Klub Ostrov, Biatlon Sokolov
a přijeli také kamarádi z USK SC
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Plzeň. Vše běželo jako na drátkách
a bez komplikací.
Mistry Karlovarského kraje pro
rok 2018 se stali závodníci LK
Slovan Karlovy Vary: Jan Turek
a Alžběta Ciprysová (nejmladší
žáci), Šimon Gašek a Tereza Kolovratová (mladší žáci), Matyáš
Bauer a Anna Nováková (starší
žáci) Vít Študlar (mladší dorost).
V kategorii předžáků brali zlato
Lukáš Štěrba a Julie Nováková
(LK Slovan Karlovy Vary), mezi
nejmenšími dětmi (2012 a mladší)
zvítězili Vojta Malý (Radon) a Barbora Blahoutová. Domácí potěšily
medailové úspěchy Karči Měchurové a Aleše Vaněčka v kategorii
nejmladších žáků.
Po krátké přestávce a úpravě tratí
přišel na řadu atraktivní Cross country cross s překážkami, skokánkem
a tratí náročnou především po technické stránce. I přes tuto náročnost
se během závodu nikdo nezranil

a všichni dojeli v pořádku až do cíle,
i když někteří se náročnému skoku
raději vyhnuli i za cenu toho, že si
prodloužili trať o pár desítek metrů.
Po dojetí obou závodů se všichni
přesunuli do Radon arény, kde byly
vyhlášeny výsledky obou závodů.
Vítězové obdrželi nádherné origi-

nální poháry od místního kováře.
Nakonec nechyběl tradiční déšť
bonbonů, po němž již mohli všichni odjet do tepla svých domovů.
Kompletní výsledky i fotograﬁe ze
závodů najdete na webu tjradon.cz.
Jakub Šebesta,
TJ Radon Vysoká Pec
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Rozhovor s Hanušem Hronem,
Od května 2013, kdy se stal členem redakční rady Krušnohorského Luftu, se Hanuš Hron i přes svůj věk velice aktivně podílel na přípravě
a náplni jednotlivých vydání časopisu. Jeho „parketou“ byla hlavně rubrika Vážně nevážně, kde mohl uplatňovat svůj osobitý humor, často i ve
veršované podobě. Letošního roku se rozhodl své členství v redakční radě ukončit. I v souvislosti s tím jsme se rozhodli požádat ho o rozhovor.
Ačkoliv jste narozen v Teplicích, dětství jste prožil v prvorepublikovém hornickém Mostě.
Jak na tuto dobu vzpomínáte,
v jakém prostředí jste vyrůstal?
Narodil jsem se 18. června 1925
jako předem určené dítě štěstěny
a všem, které to zajímá, sděluji,
že dosud žiju. Po celý ten čas jsem
„Žid a zdráv“. Samozřejmě, když
člověk žije, musí také žít někde,
a o to se postaral můj tatínek, který
ve městě Most byl ušním, nosním
a krčním doktorem. V těch časech
jsem vlastní chudobu nepoznal, ale
v mém okolí jí bylo vrchovatě. Vybíravá ta chudoba nebyla, protože
mezi Čechy a Němci úřadovala
bez rozdílu. Ale mnohým se hodila
při „hledání viníků“. Můj život byl
spojen se Svazem junáků – skautů
a židovskou sportovní organizací
Makabi. Ovšem vše, živé i neživé,
se nekonečně neustále mění.
Jakým způsobem se kolem vás
projevoval antisemitismus a jak
byla postižena vaše rodina? Nebyla možnost vystěhovat se do
ciziny a vyhnout se perzekuci?

Tehdejší mírný antisemitismus,
který Židy jen omezoval, se změnil
na zdivočelý, který je usmrcoval.
Po okupaci Sudet zbývala jenom
cesta do zbytku vnitrozemí a téměř
beznadějná možnost se vystěhovat.
Po všech pokusech svitla naděje až
z Číny, jež lékaře přijímala. Podmínkou však bylo složení kauce
za každého člena rodiny. My jsme
na to ale neměli. Mohl jet pouze
tatínek sám a tam se za nás zaručit. Čínský souhlas získal a zaslal,
avšak bylo již pozdě; 17. prosince
1941 jsme s matkou a sestrou nastoupili do transportu.
Můžete nám přiblížit pobyt
v terezínském ghettu? Co hlad
a nemoci? Dostal jste se do nějakého transportu?
Pro generaci našich rodičů
a prarodičů byl Terezín trauma.
Pro mne, bývalého skauta, spíše dobrodružstvím. Dlužno říci,
že Terezín, odmyslíme-li si permanentní hlad, byl pro mladé
a zdravé k přežití. Transporty na
východ začaly až později v roce

S mladší sestrou v 10 letech
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1942 a o tom, co se děje v Osvětimi, jsme neměli nejmenší tušení.
Maminka pracovala jako ošetřovatelka a já jako zámečník ve vodárně. Tato skutečnost nebo štěstí
či náhoda způsobily, že do transportu jsem šel až v únoru 1944.
Ale zase „štěstí“. Nebyl to transport na východ, ale do Německa
na nějakou tak významnou stavbu,
že se tam až na výjimky neumíralo. Po roce, v únoru 1945, se však
přiblížila východní fronta téměř
na doraz a nastal devítidenní vlakový posun o hladu a žízni zpět do
Terezína. O tom všem a o životě
v Terezíně bych mohl hovořit ještě dlouze, ale nejsem si jist, zda by
to někoho zajímalo. Konec toho
všeho jsem popsal v článku „Poslední cesta z Terezína“ a dalších,
které jsem však Krušnohorskému
Luftu nenabídl. Redakce mi totiž
několik článků neotiskla a osud
těchto by byl obdobný. (Redakce naprostou většinu příspěvků
otiskla a ty neotištěné v žádném
případě nesouvisely s tématem
uvedeným výše; pozn. red.)

Tak to začalo...

Jak jste prožíval konec druhé světové války a přechod do
svobodného života?
Po návratu jsem v prvé řadě
vstoupil do komunistické strany.
Hlavní důvod – Rudá armáda mi
zachránila život. Kdyby se opozdila byť jen o rok, nebyl by žádný
návrat a přežití. Dál tu byla vzpo-

Tak to pomalu končí...
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spolupracovníkem Luftu
mínka na mosteckou chudobu a na
dělení svačiny se spolužáky. V devatenácti letech jsem měl právo
snít a usilovat o jiný, nový život.
Na tom nemění nic to, co se dělo
později, ani to, že jsem byl nakonec sledován a vyobcován.
A zaměstnání? Co vás přivedlo
sem, do tohoto kraje?
Rozhodl jsem se zůstat u terezínského povolání a vyučil se na čerpadlech. V určitém okamžiku jsem začal dálkově studovat Vysokou školu
báňskou a hutní a po různých překážkách ji úspěšně dokončil. Život
mnou pak, včetně titulu a kádrového stropu, povíval až do roku 1968,

kdy v jedné ze zdejších ﬁrem hledali ředitele, nikoliv kádrováním, ale
konkurzem. Z jedenácti uchazečů
jsem měl tu smůlu, že jsem ho vyhrál. Jak už jsem ale uvedl, vše se
mění a do časů normalizace jsem
se, včetně své nové funkce, vůbec
nehodil. Naštěstí se dá žít i jako neředitel a tuto možnost jsem bohatě
využíval až do důchodu.
Vaše zdravotní i duševní kondice je obdivuhodná. Kde berete velký optimismus navzdory
tomu, co všechno jste prožil?
Kdybych se někdy vznesl sám
nad sebe a viděl tam dole toho
chlapíka, co jsem já, rozhodně

bych jeho genům napsal reklamní slogan: „Život chceš mít jako
sen? Opatři si Hronův gen!“ Leč
reklamní slogany se od skutečnosti
vždy o něco liší. A tak to stáří, ta
plíživá kontrarevoluce, se ke mně
přece jen dostavilo.
Ve verších to zní následovně:
Mé tělo děsně strádá,
když haprují záda.
Plus na dálku či loco,
slepne levý voko.
Ve dne ba i po tmě,
nedomykaj’ chlopně.
Ať řveme či jste tiší,
mé uši nic neslyší.

Hned na to hlásí znalci,
že artrózu mám v palci.
Zkrátka stáří už tu je
a dokonce se rýmuje!
Vím, že nakonec v tom lítém
souboji s Českým úřadem sociálního zabezpečení podlehnu, ale
předčasně se vzdávat nehodlám.
Závěrem bychom vám chtěli
poděkovat nejen za tento rozhovor, ale i za váš přínos a spolupráci pro zdárné fungování
našeho časopisu i z pozice člena redakční rady.
Redakce

Aschberglauf 2018:
Oslava historie lyžování na Bublavě

V sobotu 17. února se při příležitosti 104. výročí prvních zimních sportovních her na Bublavě,
pořádaných 22. února 1914 tělovýchovným spolkem „Lassalia“
Schwaderbach, konal již tradiční
Aschberglauf. S nápadem obnovit
tuto tradici přišel Zdeněk Fridrich ze Ski klubu Bublava a letos
to byl již čtvrtý ročník dobového
sportovního klání.
Závod se skládá ze tří disciplín,
které lyžníci absolvují během 7 km
dlouhého pochodu mezi krušnohorskou Bublavou a vrcholem Aschberg.
Jsou jimi sprint, obří slalom a skok na
lyžích. Podmínkou účasti je absolvování závodu na dobovém vybavení.
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

I přes letošní menší účast hodnotíme tuto akci velmi pozitivně.
Své si užili i podporující diváci
na trati, protože vidět lyžařské
kreace závodníků bylo naprosto
fascinující. Naštěstí jsme přežili všichni ve zdraví, i když například pády po skoku na lyžích
moc bolely. Už nyní se těšíme na
další ročník. Myslím, že je dobré
si připomenout, že lyžování na
Bublavě má dlouhou historii. Děkujeme panu Karpíškovi z hotelu
Sport, že poskytuje zázemí pro
závod, a miniareálu u Uweho za
dobré občerstvení.
Miroslav Račko,
Ski klub Bublava
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Síť běžkařských stop kolem Carlsfeldu
Vedle hřebenovky Kammloipe na německé straně a Krušnohorské lyžařské magistrály na české straně, které jsou hlavními trasami v západním Krušnohoří, provozuje řada obcí i vlastní síť běžeckých stop. K 36 kilometrům hřebenovky tak na saské straně v oblasti mezi městy
Johanngeorgenstadt a Schöneck přibylo ještě dalších více než 60 kilometrů upravených stop.

Dobře upravený přivaděč k hřebenovce
(foto: Fremdenverkehrsverein Carlsfeld, e. V.)

Vzdušné lázně Carlsfeld, které
jsou součástí města Eibenstock,
byly díky své poloze v nadmořské výšce přes 850 metrů odedávna centrem zimních sportů
a zůstávají jím i v zimách na sníh
chudých, jež zažíváme v posledních desetiletích. Místní lyžařský klub byl založen už v roce
1911. Vedle vleku a sjezdovky
na vrchu Hirschkopf upravuje
dnes tento spolek i více než 30
km lokálních tras a přivaděčů
k hřebenovce. Trasy většinou
vedou vysokým lesem, kde jsou
chráněny před sluncem, což
umožňuje jejich využívání až
daleko do jara.

Výjimku představuje slunečná
trasa Sonnenloipe (č. 5). Tato stopa o délce 2,5 km se nachází východně od obce, vede po loukách
a slunce na ní svítí celý den. Její
průběh na lyžaře neklade vysoké nároky, stopa je zařazena mezi
„lehké“. Nevýhodou však je, že tu
na jaře taje sníh nejrychleji.
Jižně od obce můžete ze stejného parkoviště vyrazit do stopy
Talsperrenloipe (č. 3). Tato trasa
vede východně od přehrady a využívá i krátký úsek hřebenovky.
Se svými 7,5 km je nejdelší místní stopou a i ona je označena jako
„lehká“. Stopa Hochloipe (č. 6)
probíhá jižně od obce a její velké

Stopy jsou dobře značené
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Přehled běžeckých stop kolem Carlsfeldu

smyčka, dlouhá 1,2 km, i malá
smyčka o délce 500 metrů představují ideální okruh pro začátečníky.
Na horní stanici Kopfstation vleku
zve k posezení „Bombardinobar“.
Jako „středně těžká“ je označena
pětikilometrová
stopa
Schneehübelloipe západně od
obce. Z ní mají běžkaři hezký výhled na Carlsfeld.
Všechny stopy jsou velice dobře
značeny a upraveny jak pro klasiku, tak pro bruslení. Nástupní
místa (okrové body) jsou v blíz-

kosti upravovaných, ale celoročně placených parkovišť, takto
získané prostředky se využívají
na úpravu stop.
Vedle čtyř okružních tras je tu
ještě přivaděč Kammloipenzubringer (č. 2). Síť stop kolem
Carlsfeldu je tedy poměrně hustá,
z nabídky si může každý vybrat
podle individuálních představ či
možností. Pro zdatné běžce na hřebenovce je odbočka na carlsfeldské
stopy vítanou změnou. Nedaleko
upravených tras je i řada pohostin-

Označení stopy Sonnenloipe
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ských zařízení s dobrou krušnohorskou kuchyní (ﬁalové body).
Informace o aktuálním stavu stop
najdete na stránkách http://www.
carlsfeld.com/wetter-cams.html.
V Carlsfeldu je mimochodem
nejčistší vzduch v celém Sasku.
Tuto informaci loni zveřejnilo
Ministerstvo životního prostředí
v Drážďanech, podle ní činí roční
průměrná hodnota polétavého prachu v Carlsfeldu devět mikrogramů
na jeden metr krychlový vzduchu.
Ulrich Möckel
překlad Roman Kloc

Pohled na východní část obce s trasou Sonnenloipe

Novinky z Domova pro seniory
v Perninku
V obci Pernink v Krušných horách se nachází pobytové zařízení
sociálních služeb Domov pro seniory (dále jen „domov“). Domov
je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje a své služby poskytuje seniorům z celého regionu za
ﬁnanční podpory svého zřizovatele již několik desetiletí. Kapacita
domova se dlouhodobě ustálila
na 54 lůžkách.
Domov postupně pracuje na
zlepšení a zpříjemnění prostředí,
v němž jeho klienti žijí. V minulých pěti letech jsme například
zmodernizovali vstupní prostory,
šest pokojů pro imobilní klienty
a vybudovali evakuační výtah,
díky němuž je dnes naše zařízení
plně bezbariérové.
V letošním roce máme v plánu
především rozsáhlou úpravu zahrady, jež k areálu domova patří
a z velké části nebyla, kvůli svému
neutěšenému stavu, dlouhodobě
využívána. Domov se této problematice věnuje několik let. Nechali
jsme zpracovat dendrologickou
studii a následný projekt. Vše bylo
průběžně konzultováno s odborníky, obcí, příslušnými úřady a zřizovatelem. Zahrada byla vybudována před mnoha desítkami let.
Skládá se z části, která je ve stráni,
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

a z menší části na rovině. Úprava
se bude týkat především části ve
svahu. V současné době je stráň
s porostem převažujících jehličnatých stromů dlouhodobě neudržovaná a je téměř nepřístupná. V dolní části zahrady roste množství již
přerostlých jehličnanů. Na celé
ploše stráně se rozrůstají náletové křoviny, jež vytěsňují původně
vysazené okrasné keře. Přerostlé
stromy jsou navrženy k odstranění
a spolu s nimi i další stromy, které
jsou poškozené a prosychající. Základním problémem pro lepší využití zahrady jsou několik desítek let
neudržované cesty ve svahu. Celá
nová koncepce umožní snadnou
průchodnost svahem po okružní
cestě vedené po vrstevnicích. Na
cestě budou umístěny nové lavičky
k odpočinku. Mimo praktické využití zahrady ze strany klientů domova budou mít úpravy pozitivní
dopad také na stav porostů dřevin,
a dojde tak k posílení ekologické
stability území.
Další chystanou investiční akcí
domova je připravovaná půdní
vestavba. V minulém roce byla
zpracována studie, která bude
podkladem pro zadání projektové dokumentace. Letos bude
zadáno výběrové řízení na zho-

Domov důchodců v Perninku se zahradou

tovení projektové dokumentace.
S realizací předběžně počítáme
v následujících dvou letech. Jde
o poměrně rozsáhlou a náročnou
rekonstrukci. Do vestavby bude
nově soustředěno provozní zázemí a příslušné hygienické vybavení. Uvolněné původní prostory po kancelářích a technických
místnostech v obytných částech
pavilonů budou zrekonstruovány
a využity pro zcela nové bydlení
klientů. Upraveno bude i několik
dalších stávajících pokojů. Cílem úprav není navýšení kapacity

domova, ale úprava počtu lůžek
v pokojích tak, aby bydlení našich
klientů bylo komfortnější. Počítá
se s navýšením počtu jednolůžkových pokojů a s pokoji se samostatným sociálním zařízením.
Jak je patrné, čeká naše zařízení v následujících letech mnoho
změn. Pevně věřím, že všechny
tyto změny povedou ke spokojenosti všech, kteří naše služby využívají, nebo v letech následujících
využívat budou.
Alfréd Hlušek,
ředitel DpS v Perninku, p. o.
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Obraz Turka a islámu v barokních
rukopisech z Podkrušnohoří
V čísle 2/2017 Krušnohorských novin se čtenář může dozvědět spoustu zajímavostí o katolicko-protestantském antagonismu, jehož emblémem se staly ruiny evangelického kostela v Hrobě, z nichž vystoupilo temné mračno, které zahalilo na dlouhých třicet let takřka celou západo- i středoevropskou oblast. Ovšem ke křesťanské Evropě se tehdy blížila jiná tmavá oblaka, která si katolíci, luteráni i pravoslavní často
spojovali s představou Antikrista. Jednalo se o nekonečné zástupy turecké armády, která rozšiřovala obří Osmanskou říši, jejímž státním
náboženstvím byl islám. K pochopení kontextu náboženských otázek, jež tehdy rozhodovaly o politických dějinách světa, je možno přinést
několik svědectví našich předků, která nám zanechali v barokních rukopisech z Podkrušnohoří.
Pro barokní obyvatele Čech
byl muslim především Turek,
příslušník národa, jenž od středověku okupoval jihovýchodní
část Evropy a výrazně ohrožoval
její zbytek. Křesťanská Evropa se
tehdy proti Turkům musela vojensky bránit. Nelze se proto divit, že
v barokních kronikách se setkáváme poměrně často se zprávami
o bojích s Turky.
Například chomutovský kronikář Andreas Augustin Fiedler
(†1690), jehož vzácný rukopis se
dochoval v duchcovském muzeu,
věnoval velkou pozornost protitureckým válkám v Uhrách. Ke
dni 3. srpna 1664 si v souvislosti s nimi poznamenal, že okolo
jedenácté hodiny noční byl prý
v uherské Papě na nebi vidět kříž
a půlměsíc. Toto spatřily mnohé

bdící i ze spánku probuzené osoby
duchovní i světské. Kříž s půlměsícem se od jedenácti až do půlnoci vzájemně potýkaly a půlměsíc
se neustále snažil nabýt vrchu nad
křížem. Nakonec se však poloviční luna musela podvolit kříži, který nad ní vítězně stanul, k čemuž
Fiedler poznamenal, že kříž byl
celý bílý a zářivý, připojil i svou
naivní kresbu nebeského výjevu.
Ten byl podle Fiedlera od všech
pokládán za dobré znamení.
Hned za tímto odstavcem následuje rozsáhlá pasáž popisující
turecké tažení v Uhrách a „dosažené šťastné vítězství“, k němuž
se spojili křesťanští vládcové, aby
zničili „krvelačného dědičného
nepřítele Turka“.
Zájem o boje s Turky na uherském bojišti rozhodně nebyl pouze

Chomutovský kronikář Andreas Augustin Fiedler si ke dni 3. srpna
1664 zaznamenal výjev na obloze ve tvaru kříže, který vítězně
stanul nad půlměsícem. To bylo pokládáno za dobré znamení
předznamenávající vítězství nad krvelačným tureckým nepřítelem
(zdroj: Muzeum města Duchcova)

Vrcholek věže nad ambity baziliky Panny Marie Bolestné v Bohosudově
(foto: Jiří Škaloud)
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záležitostí chomutovského Andrease Augustina Fiedlera, v deníku
P. Václava Vojtěcha Berenklaua
(†1699), faráře z Bečova u Mostu, nacházíme tuto česky psanou
poznámku k 3. září 1684: „Z Jirkova posel přišel, aby se drželo
Te Deum laudamus pro dvoje nad
Turky obdržené vítězství“. Bečovský kněz Václav Vojtěch Berenklau byl častým návštěvníkem
cisterciáckého kláštera v Oseku
a tamní řeholníci Anton Edelmann
(†1704) a Malachias Welcker
(†1712) ve svých latinských rukopisech o Turcích také poměrně
často píší. K roku 1696 například

zaznamenává Anton Edelmann zázračný pláč Panny Marie na obraze v uherském Pécsi ohrožovaným
Turky a do svého rukopisu vlepuje
působivou dobovou graﬁku, která
tento úkaz předvádí. Edelmann
zapisuje rovněž údaje o tureckém
poselství Ibrahima Paši do Vídně
a v roce 1697 vítězství nad Turky. Také Malachias Welcker píše
nadšeně, že v roce 1693 dal Bůh
křesťanským zbraním zvítězit nad
tureckým vojskem.
Ovšem asi nejzajímavější záznam o Turcích (svou vazbou
k našemu kraji i sondou do mentality našich předků) nabízí text
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na stranách 66 a 67 zmiňovaného
Welckerova rukopisu. V tomto zápise se ukazuje, jak děsivou tvář
mohl mít Turek v podvědomí tehdejších lidí obývajících naší oblast. Dá se říci, že to byla virtuální
postava Turka ve vyděšené mysli
aktérů události, která tehdy zabíjela. Welcker píše, že do proslulého poutního kostela Panny Marie
Bolestné v dnešním Bohosudově
proudilo 8. září roku 1663 velké množství poutníků, kostel byl
proto otevřen i přes noc, aby se
věřící mohli modlit, zpívat, chodit ke zpovědi a k přijímání. Mezi
11. a 12. hodinou noční došlo

k výbuchu masové hysterie, když
nejdříve někdo zakřičel „kostel
hoří!“ a následně „Turek přichází!“. V tlačenici, která okamžitě
v kostele nastala, bylo ušlapáno
a umačkáno sedm lidí a velké
množství dalších bylo zraněno.
Tolik tedy k pojetí Turka v barokní rukopisné literatuře z Podkrušnohoří. Pokud by někoho
zajímaly nadregionální aspekty
obrazu Turka v raně novověkých
Čechách, tak tomu doporučuji
fundovanou knihu Tomáše Rataje
„Čechy ve stínu půlměsíce“, vydanou v roce 2002.
Jiří Wolf

Obraz s motivem zajatců z tureckých válek v ambitech baziliky Panny
Marie Bolestné v Bohosudově spojovaný s historií teplického rodu
Clary-Aldringen (foto: Jiří Škaloud)

Milešov – místo odpočinku jednoho ze zachránců
střední Evropy před muslimskými nájezdy

Kostel sv. Antonína Paduánského v Milešově (foto: Ibra Imbrahimovič)

I politický vývoj v Čechách
ovlivnil boj proti nájezdům muslimů z Osmanské říše a v této
souvislosti nelze nevzpomenout
na významnou osobnost Kašpara
Zdeňka hraběte Kaplíře ze Sulevic
(1611–1686). Tento český šlechtic
měl významný podíl při záchraně
Vídně při jejím obléhání vojsky
Osmanské říše – byl předsedou mimořádné vídeňské vlády.
Obléhání Vídně skončilo bitvou na Kahlenbergu 12. září 1683
a porážkou muslimů. Za záchranu
Vídně byl 21. září 1683 povýšen
císařem Leopoldem do hodnosti
polního maršála. Jeho insignie polWWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

ního maršála – šerpa a maršálská
hůl – jsou uloženy v Diecézním
muzeu v Litoměřicích. Císařský
polní maršál, díky němuž bylo na
několik století odraženo nebezpečí
zotročení střední Evropy, zemřel
6. října 1686 ve Vídni. Jeho tělo
spočívá pod Milešovkou, v kostele sv. Antonína Paduánského
v Milešově. Odražení muslimů
pokračovalo velkou tureckou válkou (1683–1699), ve které koalice
vedená habsburskou monarchií vytlačila Turky na východ.
převzato
z Krušnohorských novin,
ročník 2017, číslo 2

Kašpar Zdeněk hrabě Kaplíř ze Sulevic, obránce Vídně proti Turkům roku
1683 (dřevořez: J. Patočka, převzato z časopisu Světozor ze 4. srpna 1882)
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Hostinec Felsenkeller ve Smolných Pecích

Hostinec Felsenkeller na pohlednici z roku 1894, nad ním je patrný
vyhlídkový altán, který na pozdějších snímcích již není

Hostinec Felsenkeller s již rozšířeným pravým traktem na pohlednici
z roku 1908

Kromě proslulého hostince
Dreckschänke naproti dnešnímu
skiareálu existovala v Potůčkách
řada dalších možností, kde se
místní a pocestní mohli občerstvit a pobavit. Jednu z nich skýtal
i oblíbený hostinec Felsenkeller
(Skalní sklep), přezdívaný také
Blutiger Knochen (U Krvavé kos-

strašná událost, která by mohla
vysvětlovat přezdívku pozdějšího
hostince. V roce 1725 zavraždila
Anna Sybilla Kircheis z Johanngeorgenstadtu své dítě a zahrabala
je poblíž cáchovny. O den později
ji však začalo hryzat svědomí, svůj
čin oznámila a označila i místo,
kde k němu došlo. Se svolením

ti), který stával přímo na státní
hranici se Saskem v někdejší osadě
Potůčků Smolné Pece.
Prvním objektem v této lokalitě
byla údajně cáchovna stříbrného
dolu Kaiser Karl, který byl založen v roce 1713 a je zobrazen i na
Müllerově mapě Čech z roku 1720.
S cáchovnou se pojí jedna hrůzo-

Mapka osady Smolné Pece před rokem 1945 – hostinec Felsenkeller má číslo 10 (zdroj: Heimatbuch Landkreis
Neudek). Osada ležela v cípu omezeném Blatenským potokem na východě a Hraničním potokem na severu až
severozápadu v nadmořské výšce 720–790 metrů a tvořilo ji deset daleko od sebe postavených domů, k nimž
patřila i osamocená hájovna (č. 5). Německý i český název osady souvisí s činností jejích prvních obyvatel, kteří
pálením dřeva v milířích vyráběli dřevěné uhlí a získávali při tom jako vedlejší produkt i dřevní smůlu a dřevný tér,
které se odedávna používaly k ochraně dřevěných konstrukcí. Pálení dřevěného uhlí je v tomto prostoru doloženo
už k roku 1497
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jáchymovských úřadů a za účasti
rychtáře z Horní Blatné byla provedena exhumace a nalezené tělo
pak bylo na císařské celnici v Potůčkách předáno saským úřadům.
Důl Kaiser Karl zanikl o sto
let později a na katastrální mapě
z roku 1842 je v místě cáchovny
zakreslen pouze malý dřevěný domek – č. p. 10 osady Smolné Pece
(Pechöfen), patřící tehdy ještě stejně jako Potůčky pod jáchymovské
lesní panství. Přestavbou a rozšířením tohoto domu vznikl později,
pravděpodobně kolem roku 1890,
hostinec Felsenkeller. Jak dokládá
fotograﬁe z roku 1894, stála zde
tehdy těsně vedle sebe tři stavení,
přičemž vývěsní štít hostince byl
nad prostředním z nich. Hostinec
nabízel „příjemný pobyt, nejlepší
rakouská vína a lahvové pivo“. Na
skalce nad ním se tyčil dřevěný altánek, z nějž byl krásný pohled na
protější Johanngeorgenstadt.
Nejpozději na počátku 20. století byl výrazně přestavěn a zvětšen
pravý dům (při čelním pohledu),
jenž se stal centrálním objektem
hostince. Byl zde i sál, v němž se
často pořádala divadelní představení. Původním majitelem hostince byl Josef Behr, od roku 1922 až
do odsunu v roce 1946 jej provozovali manželé Rudolf a Anna Lauberovi, kteří pocházeli z Nových
Hamrů. Většina hostů sem chodila
ze sousedního Saska, od nějž hostinec dělil jen dřevěný můstek přes
Hraniční potok (na některých mapách označovaný též jako Smolný,
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Hostinec Felsenkeller kolem roku 1910, kdy jej provozoval Josef Behr

Hostinec Felsenkeller kolem roku 1915

Hostinec na pohlednici z roku 1928, kdy již byl provozovatelem Rudolf Lauber

Hostinec kolem roku 1930

původně se nazýval Pechöferbach,
Jugelbach nebo Grenzbach). Přístupová cesta z Potůčků podél toku
potoka byla vybudována až počátkem 20. století.
Po druhé světové válce byla celá
roztroušená osada Smolné Pece
včetně hostince Felsenkeller srov-

objektů se dochovaly jen nepatrné zbytky zdiva.
Kromě blízkosti hranice přispěla
k zániku Smolných Pecí i těžba uranových rud, která v okolí Potůčků
a Johanngeorgenstadtu začala v sovětské režii už v roce 1946. Přímo
naproti hostinci Felsenkeller byla

Místo, kde stával hostinec
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nána se zemí. Jak je zřejmé z letecké mapy z roku 1948, devět domů
osady bylo zbouráno již do tohoto
roku, hostinec zůstal stát jako poslední a je patrný ještě na letecké
mapě z roku 1952. Asi brzy poté
se naplnil i jeho osud, dnes v jeho
místech roste les a z někdejších

1. července 1948 zaražena šachta
124 „Prigraničnaja“, která dosáhla
hloubky 182 m a byla u ní navršena
vysoká, dnes již aplanovaná halda.
Na české straně na západním okraji
Smolných Pecí pracovala na přelomu 40. a 50. let šachta Mír.
text a foto: Michal Urban

Skalka nad někdejším hostincem s výhledem na saský Johanngeorgenstadt
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Hudba v saské hornické kultuře kdysi a dnes

Hornická kapela Glück auf z Oelsnitzu při oslavách dne horníků 17. září
2011 v Chodově

Hornická kapela Musikverein Jöhstadt-Grumbach, e. V., každoročně
vystupuje v rámci pouti v Měděnci (snímek z roku 2017)

Díky bohatým nalezištím rud
v saském Krušnohoří tu byla velmi
vysoká i koncentrace horníků, kteří
ve zdejších městech a obcích byli
nejpočetnější skupinou obyvatel.
Není tedy divu, že i přes tvrdou
fyzickou práci si muzikálně založení lidé našli zálibu ve společném
muzicírování. Vznikly tak napřed
malé skupiny, které se poté slučovaly do hornických kapel a pěveckých sborů. Historie hornictví
byla provázena mnoha zvraty, což
se nutně promítlo i do historie
hornických kapel.
Například historie hornického
hudebního tělesa Saxonia Freiberg
sahá až do 18. století. Anály Sas-

školy August Ferdinand Anacker.
Úroveň těchto hudebníků byla tak
vysoká, že byli pověřeni hudebním
doprovodem městských slavností.
Státní ﬁnanční podpora těchto hudebníků však skončila v roce 1844,
následovala opět podpora soukromá, a toto hudební těleso významnou měrou ovlivňovalo kulturní
život ve Freibergu až do svého
rozpuštění v roce 1935. V roce
1946 ve Freibergu na tuto tradici
navázali a založili „Dechovou hudbu při dolech na olověnou rudu“
(Blasorchester der Bleierzgruben),
později přejmenovanou na „Blasorchester des Berg- und Hüttenkombinates Albert Funk Freiberg“.

kého vrchního báňského úřadu ve
Freibergu se o instrumentální skupině zmiňují už roku 1718. V roce
1784 se tamní zpěváci a hudebníci
sdružili do „Sboru hornických hobojistů“, který měl 14 členů. Na
popud vrchního perkmistra von
Herdera byl v roce 1829 založen
hornický hudební spolek, jehož cílem byla ﬁnanční podpora hornických kapel. Nadaní hudebníci byli
z hornické práce uvolnění a dostalo
se jim výuky v instrumentální hře.
Dá se říci, že to byli profesionální
hudebníci, jejichž kapela už byla
nazývána hornickým hudebním
souborem. Jeho vedoucím byl
městský kantor a ředitel hudební

Orchestr Bergmännischer Musikverein Ehrenfriedersdorf, e. V., při velké
hornické přehlídce v městě Annaberg-Buchholz (2017)
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V rámci politických změn po
roce 1990 byla řada takových
orchestrů a sborů převedena do
struktur spolků, bylo také založeno
mnoho nových souborů. Pod hlavičkou Saského zemského svazu
hornických a hutnických spolků
v současné době v Sasku funguje
14 hornických kapel a deset hornických pěveckých sborů, které
udržují historické dědictví v podobě tradičních hornických písní
a podporují hornické spolky na
přehlídkách. Spojení těchto hudebníků s hornictvím přestavují staré
hornické pochody a další hornické
písně, které se dochovaly skoro ze
všech saských důlních revírů. Hor-

Závěrečný koncert za účasti téměř všech hornických kapel v na prostranství
pod kostelem sv. Anny v Annabergu-Buchholzu (2017)
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nické kapely a sbory často vystupovaly i při zvláštních mších a ﬁnančně si přilepšovaly i hraním na
plesech a podobných akcích. Byly
důležitou součástí kulturního života v hornických regionech.
Důkazem flexibility dnešních
hornických kapel je například
těleso „Bergmannsblasorchesters
Kurbad Schlema, e. V.“, které má
pro každou příležitost jiné obsazení. Vedle základního složení
vystupuje také mládežnický dechový orchestr, dětský orchestr,
orchestr vystupuje také v „egerlandském“ obsazení a v tzv. malém obsazení. Jednotlivá obsazení mají nastudované příslušné
repertoáry. Mimořádný důraz je
kladen na práci s dětmi a mládeží, čímž se tyto soubory snaží vychovávat dorost. Členské
příspěvky na solidní fungování
orchestrů zdaleka nestačí, pro
financování činnosti jsou proto

nutná vystoupení i na akcích,
kde hornická hudba představuje
jen malou část programu.
Tradice hornického orchestru
v Ehrenfriedersdorfu sahá až do
druhé poloviny 19. století. V kronikách se lze dočíst, že kolem
roku 1860 městský orchestr řídil
horník Eduard Molch. Zdejší rodák a ředitel královské hudební
školy August Friedrich Trenkner
složil vedle 186 pochodů i celou
řadu polek a valčíků. Je mimo jiné
autorem pochodu „Lange Schicht
Marsch“ ze života horníků. V letech 1909 až 1913 byla tato kapela nazývána hudebním spolkem.
V roce 1927 poprvé zazněl pochod
„Ehrenfriedersdorfer
Bergmarsch“, který složil Richard Oehme.
Druhý místní pochod „Ehrenfriedersdorfer Bergparade Marsch“
vznikl podle ústní tradice už kolem roku 1900. Kolem roku 1928
si hudebníci městského orchestru

pro zvláštní příležitosti od aktivních horníků půjčovali hornické
uniformy a vystupovali v nich.
Dne 4. prosince 1931 bylo těleso
přejmenováno na „Městskou hornickou kapel“ (Städtische Bergkapelle) a od té doby měli hudebníci
při vystoupeních na sobě vlastní
hornické uniformy. Tato kapela
existovala až do roku 1965, kdy
jí vystřídal orchestr „Bergkapelle
des VEB Zinnerz“. Důsledkem
rozsáhlých politických změn v letech 1989/1990 bylo zrušení této
kapely. V roce 1992 bylo toto těleso obnoveno po názvem „Bergmännischer Musikverein Ehrenfriedersdorf, e. V.“. Orchestr však
musel překonat řadu materiálních
a personálních problémů, což se
díky podpoře místních sponzorů
a hornického muzea podařilo. Tito
amatérští hudebníci do zachování tradic investují hodně volného
času i osobního nadšení. Veřejná

vystoupení při hornických slavnostech jsou jen jednou ze součástí jejich viditelné činnosti.
Saské hornické kapely si v posledních letech můžete poslechnout i v Čechách. Například orchestr „Bergmännischer Musikverein
Jöhstadt-Grumbach, e. V.“ se stará
o hudební stránku poutní bohoslužby v Měděnci a následného
procesí k mariánské kapli na Mědníku, které se konají na začátku
září. Většina saských hornických
kapel je každoročně zastoupena na
velké závěrečné hornické přehlídce v Annabergu, která se letos bude
konat 23. prosince od 13:30 hodin.
Tuto působivou přehlídku zhruba
tisíce krojovaných členů hornických bratrstev a více než 250 hudebníků uzavírá společný koncert
všech hornických kapel na prostranství pod kostelem sv. Anny.
text a foto: Ulrich Möckel
překlad: Roman Kloc

Postní pokrmy z prosa
Dnes vám představuji tradiční
recept na jahelník s jablky a povidly, který jsme ověřili v rámci projektu Kulinářské zážitky v Krušnohoří / Erzgebirge. Tradiční recept
můžete snadno upéct doma o největším půstu před Velikonocemi,
pokrm je dokonalý také v tom,
že je bezlepkový.
Suroviny pro šest porcí
400 g jáhel (loupané proso),
1 litr mléka, sůl, 4 větší jablka, 150 g
másla, 100 g moučkového cukru
(a troška na posypání), 1 vanilkový cukr, 2 vejce, kůra z citronu,
1 lžička skořice, máslo na vymazání, 200 g švestkových povidel
Postup
Jáhly propláchneme jednou studenou vodou a dvakrát vařící vodou, budeme-li je mít čerstvé, bude
chuť nejlepší. Propláchnuté jáhly
WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

vložíme do hrnce, zalijeme mlékem
se špetkou soli a za občasného míchání uvaříme jáhlovou kaši. Než
kaše vychladne, omyjeme a oloupeme jablka, zbavíme je jádřinců
a nahrubo nastrouháme. V misce
si utřeme změklé máslo s moučkovým a vanilkovým cukrem, přidáme vejce, citronovou kůru a směs
spolu s mletou skořicí vmícháme
do vychladlé jáhlové kaše.
Hluboký plech nebo formičky vymažeme máslem (můžeme
vložit i pečicí papír), vložíme
polovinu jáhlové kaše, na kterou
rozetřeme povidla, posypeme nastrouhanými jablky a zakryjeme
vrstvou zbylé jáhlové kaše.
Trouba by měla být vyhřátá asi
na 190 °C, po 20 až 35 minutách
jahelník s jablky a povidly dozlatova upečeme. Délku pečení

ovlivníme výškou nákypu a typem trouby, 7–8 cm vysoký nákyp
pečený v horkovzdušné troubě
déle trvat nebude.

Upečený jahelník necháme
zchladnout, posypeme moučkovým cukrem a podáváme.
Josef Dvořáček
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Zásobování vodou v Horní Blatné – 2. část
Na podzim roku 1906 oznámil
okresní lékař Gottlieb z Jáchymova hornoblatenskému městskému úřadu, že přepadový systém
v obci je nadále neúnosný, a vyzval městskou samosprávu k pořízení nového vodovodu. K tomu
ovšem obecní zastupitelstvo nehodlalo přistoupit s odůvodněním, že nemá dostatek ﬁnančních
prostředků. Na zmíněnou lékařovu výzvu vydal městský úřad
v prosinci 1906 alespoň obecní
vyhlášku, nařizující dodržovat
hygienické normy při nakládání
s vodovodem. Tato a pozdější podobná nařízení však trvalou změnu k lepšímu nepřinášela.
K vybudování vodovodu se
obecní zastupitelstvo rozhodlo až
na jaře roku 1914. Z nabídek několika ﬁrem městská rada nakonec v dubnu 1914 vybrala podnik
G. Rumpel, který měl svoji ﬁliálku i v Karlových Varech (táž ﬁrma
předtím vybudovala i vodovody
v Abertamech a Perninku; pozn.
red.). Následně ﬁrma G. Rumpel
změřila vydatnost existujících
pramenů a vypracovala projekt,
jenž s určitým nadsazením počítal

Ústí štoly Vavřinec na úpatí Blatenského vrchu s nově vybudovanou lávkou (foto: Spolek Vavřinec Horní Blatná)

se zásobováním vodou pro 3 000
obyvatel (podle posledního sčítání lidu jich tehdy žilo ve městě
2 749), 250 ks většího a 150 ks
menšího dobytka. Spotřeba pro
celé město tak byla odhadnuta na

164 750 l denně, na což měly stačit prameny ze štoly sv. Vavřince
a z Edelmannovy louky. Štola sv.
Vavřince ovšem musela být vyčištěna až do dvaceti metrů od svého
ústí a poté zde mělo být vybudo-

Edelmannova louka se nachází poblíž terénní prohlubně na jihovýchodním okraji Horní Blatné (nedaleko školy).
Vodovod, který zde byl vybudován už koncem 19. století, čerpal vodu vytékající z ústí štoly Willen Gottes (Vůle
Boží), jež odtud vedla až pod Blatenský vrch
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váno několik záchytných hrází.
Na Edelmannově louce bylo plánováno jímání vody do 5 m hluboké studny a odtud její svedení do
nově postaveného vodojemu hned
vedle. Voda z dolu sv. Vavřince
měla být vedena přímo do města
a to, co by nebylo spotřebováno,
mělo dále téci do koncového vodojemu, jenž by sloužil jako rezerva. Oba vodojemy byly určeny
pro 200 m3 vody.
Z vodojemu na Edelmannově
louce a od štoly sv. Vavřince měla
být voda přiváděna do města náhubkovým litinovým potrubím,
zakopaným v zemi v nezámrzné
hloubce 1,5 m. V ulicích měl být
každý dům napojen svou vlastní vodovodní přípojkou a odtud
měla být voda instalací ve zdivu
rozváděna po domě pomocí olověných trubek se sířeným vnitřkem. Realizace celé stavby byla
rozpočtována na 136 tisíc korun.
S vypracováním projektu byla
ﬁrma G. Rumpel hotova 30. července 1914, dva dny po vypuknutí
1. světové války. Ovšem během
válečného konﬂiktu přípravy na
nový vodovod ustaly.
Jednání s ﬁrmou G. Rumpel
bylo obnoveno v roce 1925. Od
roku 1926 však nebylo možné
využít pro plánovaný vodovod
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pramen ze štoly Vůle Boží na
Edelmannově louce, a to kvůli
majetkoprávním soudním sporům s tehdejším vlastníkem pozemku. Firma G. Rumpel proto
v roce 1929 vypracovala projekt
nový, jenž předpokládal využití
pramenů ze štol sv. Vavřince a sv.
Víta a místo vody na Edelmannově louce měl podchytit pramen
nazývaný Schösserova voda.
Jako s rezervním zdrojem bylo
počítáno se Skalním pramenem,
který vyvěral o něco jižněji než
Schösserova voda na parcele č.
442. Co se týče dvou zmíněných
štol, voda v nich měla být opět
jímána zahrazením, poněvadž jejich kompaktní skála umožňovala
vzdutí vody a její odběr. Schösserova voda měla být získávaná
hloubkovou drenáží a odvedena
do jímací nádrže. Denní spotřeba
byla nyní ﬁrmou odhadnuta na
169 tisíc litrů za den.
Město přikročilo k přípravným
pracím a v letech 1928 a 1931
vyčistilo částečně zasypaná ústí
zmíněných štol. Po vyklizení štoly sv. Vavřince, provedeném až
do délky 400 m, se ale ukázalo,
že uvnitř důl vybíhá na východní
straně opět na povrch následkem
propadu horní části někdejší důlní
chodby a také že se uvnitř nalézá
rozměrná komora dosahující výšky přibližně 30 až 35 m, sahající
téměř až k povrchu. K prameni se
tak snadno dostávala povrchová
voda, při silných dešťových srážkách získávala voda kalný vzhled
a vyplavovala dokonce jehličí.

Za možný zdroj pitné vody tedy
důl sv. Vavřince již nemohl být
považován a bylo nutné hledat
zdroje náhradní.
Na konci roku 1931 se proto
přikročilo k průzkumným vrtům
u Schösserovy vody (podle štoly
dolu Schösser, který je znám už
z 16. století; pozn. red.), kde bylo
zjištěno, že tento vodní zdroj je
ve větších hloubkách vydatnější, než se dříve předpokládalo,
a zdravotně nezávadný. Projekt
z roku 1929 musel být změněn
v tom smyslu, že za hlavní zdroj
byla nyní považována Schösserova voda. Ta potřebovala i rezervní zdroje, za které byly zvoleny
vývěry ze štoly sv. Víta a Skalní
pramen. Oproti projektu z roku
1929 se snížila i plánovaná cena
stavby – o sto tisíc na výsledných 1 350 000 Kč.
Nový projekt byl dokončen
v březnu 1932 a 13. prosince téhož roku na něj vydal Okresní
úřad v Nejdku vodoprávní povolení. Město ještě před tím zakoupilo parcelu č. 470, na níž
dosud soukromá Schösserova
voda vyvěrala.
Jelikož městská rada měla zájem o získání ﬁnanční subvence na
provedení stavby (až 45 procent
nákladů), projekt následně posuzovalo i ministerstvo zemědělství.
Tomu se však nelíbilo řešení, aby
celá vodovodní síť byla realizována v jednom tlakovém pásmu,
přičemž tlak v potrubí měly snížit
redukční ventily. Ministerstvo tak
roku 1936 nařídilo rozdělit vodo-

Situační mapa z projektu z roku 1937 (zdroj: Státní okresní archiv Karlovy
Vary, fond Archiv města Horní Blatná, inv. č. 227)
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Štola Schösser vedla pod dobývky stejnojmenného cínového dolu, jehož
pozůstatky jsou dodnes patrné vpravo od silnice na Blatenský vrch
(foto: Michal Urban)

vod na dvě pásma, horní a dolní,
s oddělenými vodovodními řady,
přičemž způsob rozdělení plánovaného vodovodu měl na místě
stanovit Zemský úřad. Ten rozvrhl
plánovaný vodovod nejenom na
požadovaná dvě pásma, ale navrhl
využít jako rezervní zdroj pro krytí v budoucnu zvýšené spotřeby
vody i pramen na Edelmannově
louce. Jeho začlenění do nového
vodovodu umožnil rozsudek Nejvyššího správního soudu z roku
1930, kterým město Horní Blatná
vyhrálo spor s tehdejším majitelem Edelmannovy louky.
Firma G. Rumpel proto projekt
již v dubnu roku 1937 opětovně
přepracovala. Jak Schösserova
voda, tak i voda z Edelmannovy
louky měly být kromě vodojemu
vybaveny i odkyselovacím zařízením. Pramen na Edelmannově
louce měl být také jímán pomocí
studny. Záložních zdrojů ze štoly
sv. Víta a Skalního pramene tak
už nebylo potřeba. Zapracováním
uvedených změn se cena stavby

oproti projektu z roku 1932 ještě
snížila na 1,2 milionu Kč. Městu
se ale nepodařilo sehnat na stavbu úvěr, bez něhož se celý podnik
i po přidělení státní a zemské subvence nemohl uskutečnit, a proto
se projekt do Mnichovské dohody
nerealizoval. V letech 1928–1938
tak byla provedena jen řada přípravných akcí, které město stály
celkem 143,7 tisíce Kč (například
vyčištění obou štol, vrty a násoskový řad u Schösserova pramene).
Projekt vodovodu nebyl uskutečněn ani po záboru pohraničí
a s vypuknutím 2. světové války
byla jeho realizace opět odsunuta na neurčito.
Jediné, co bylo na vodovodu v průběhu první republiky
a po roce 1945 kromě uvedených
skutečností realizováno, byla
instalace vodovodních trubek
v některých domech, kterou si nechali provést jejich majitelé. Vodovod však stále fungoval v přepadové soustavě.
Petr Cais
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Z historie kina v Perninku
Dne 24. června 1924 bylo v Perninku, po rozsáhlé rekonstrukci radničního sálu, otevřeno ve své době moderní kino, jehož majitelem bylo
Konsorcium válečných invalidů po první světové válce. Právě proto se nazývalo „Kino invalidů“ německy „Invaliden-Kino“.

Perninské kino mezi lety 1939 a 1945

Filmové projekce se však v radničním sále konaly asi již dříve,
čemuž nasvědčují výklenky ve zdi
za promítacím plátnem, připomínající dveře a promítací okénko.
Promítací stroj stál pravděpodobně
v místnosti dnešní obecní knihovny. Nicméně to neodpovídalo protipožárním předpisům, neboť ﬁlmy
byly tenkrát z prudce hořlavého
materiálu, tzv. celuloidu. Proto
byla promítací kabina přistavěna
za sálem. Mezi sálem a kabinou
je silná betonová protipožární
zeď a v promítacích průzorech se
dodnes dochovaly ocelové protipožární klapky. V té době byl
na každém ﬁlmovém představení
přítomen někdo z hasičů s hasicím
přístrojem, v sále měl dokonce své

služební sedadlo. Tento problém se
postupně vyřešil ve 40. letech 20.
století, kdy se ﬁlmy začaly vyrábět
z nehořlavých materiálů.
Další problém, které trápil provoz kina, byly časté výpadky elektrického proudu, protože v té době
nebyla elektrorozvodná síť tak stabilní, jak je tomu dnes. Proto byl
v červnu 1929 v prostoru sklepa
pod sálem instalován generátor,
jenž napájel elektrickým proudem pouze kino.
V srpnu 1930 byla před kinem
postavena vstupní brána s osvětlenou reklamou o šířce 6 metrů
a délce 65 cm ze železobetonových
bloků. Ta se bohužel nedochovala
a můžeme ji vidět pouze na dobových fotograﬁích. Kino bylo

Rub korespondenčního lístku z roku 1935 oznamujícího změnu programu
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údajně v provozu během celého
období druhé světové války, a to
až do dubna 1945. Poté byl provoz
zastaven na celé tři roky.
Poválečný provoz kina započal
až v květnu 1948, jeho nový název
byl poplatný své době: „kino Květen“. Nutno podotknout, že kino
v Horní Blatné začalo promítat už
dřív a první „pokusy“ s otevřením
kina se konaly i v Abertamech.
V Horní Blatné měli tehdy pouze
jeden promítací stroj, což znamenalo, že během projekce byla při
výměně ﬁlmových kotoučů vyhlášena přestávka, která se v sále využívala nejen k přikládání do kamen.
V 60. letech bylo kino v Perninku modernizováno. Bylo přestavěno pro širokoúhlou projekci ﬁlmů.

Široké promítací plátno znamenalo
také zrušení několika řad sedadel
vpředu, a tak se původní kapacita
kina s 304 sedadly snížila na 187.
V 80. letech, konkrétně v roce
1988, bylo kino opět modernizováno, a to do dnešní podoby. Tato
modernizace byla rozsáhlejšího
charakteru, původní dřevěná podlaha, která již byla místy shnilá,
se změnila na betonovou, nově se
obložily stěny, natřel se strop a vyměnilo promítací plátno. Dále se
vyměnila původní dřevěná sedadla
za čalouněná. Ta bohužel nebyla
nová, ale pocházela z kina Imperial v Karlových Varech. Jelikož
se odstup a převýšení sedadel provedly podle tenkrát nové normy,
opět se snížil počet sedadel, a to

Bedřich Lühne st. u vývěsní skříňky kina
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ze 187 na dnešních 154. Celá modernizace trvala pouhé čtyři měsíce (leden–duben 1988). Třicátého
dubna, tedy v předvečer 1. máje,
se opět začalo promítat, a to ﬁlmem „Jméno růže“.
Kino po celou dobu odolávalo
takovým technologiím, jako jsou
televize, video, internet. I když se
počty návštěvníků začaly snižovat,
zachovalo si kino určitou skupinu
věrných příznivců. V roce 2013 však
došlo k něčemu, co provoz kina přímo ohrozilo. Byl to konec výroby
a distribuce ﬁlmových kopií. Nastala otázka, jak dále? Kino zavřít
a zakonzervovat, nebo provozovat
dál a zakoupit levnější digitální projektor podle standardu „E-Cinema“?
Naštěstí padlo rozhodnutí kino provozovat dál. A tak se od roku 2013
namísto z ﬁlmových projektorů 35

mm promítá z digitálních zdrojů,
jako jsou DVD, blu-ray disky, na
základě nabídky distributora. Tato
technologie také rozšiřuje možnosti
kina k pořádání přednášek s projekcí, případně k doplňujícím projekcím. Kino toho samozřejmě využívá.
V kinosále se mimo jiné pořádají také koncerty, divadelní představení, školní akademie. V roce
2016 se tam „zabydlel“ i perninský
ochotnický divadelní spolek Kopec, který úspěšně pořádá vlastní
autorská divadelní představení.
Navíc se v roce 2017 instalovalo
podium. Z kina se tím pádem stalo
i divadlo. Letos je kinu již 94 let,
budoucnost je mu zatím nakloněna
v podobě multifunkčního kulturního zařízení. Doufejme tedy, že se
v pohodě dožije 100 let.
Bedřich Lühne ml.

Současný interiér kina

Wenzel Jaksch,
sudetoněmecký politik
a novinář
V posledních měsících jsme svědky zvýšeného hemžení různých
politiků či nepolitiků, představitelů i nepředstavitelů celého spektra
našich politických stran a hnutí. Pro zpestření jsme se proto rozhodli zapátrat v ještě nedávné minulosti a představit vám významného,
dnes ale skoro pozapomenutého sudetoněmeckého politika a novináře, člena Německé sociálně demokratické strany dělnické (DSAP)
Wenzela Jaksche.

Wenzel Jaksch

WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ

Wenzel Jaksch se narodil 25.
září 1896 v Dlouhé Stropnici na
Českokrumlovsku. Ve čtrnácti
letech opustil školu a pracoval
jako sezonní dělník na stavbě
ve Vídni. Vyšší vzdělání mu zůstalo zapovězeno. V dnešním
vídeňském okrsku Ottakring se
roku 1910 vyučil zedníkem a připojil se ke spolku mladých dělníků. V první světové válce byl
těžce zraněn. Krátce působil jako
redaktor v chomutovském periodiku Volkszeitung, posléze se stal
redaktorem v Praze vydávaného

deníku DSAP Sozialdemokrat.
V roce 1924 byl Jaksch zvolen do
předsednictva DSAP a v letech
1929 až 1939 byl poslancem Národního shromáždění republiky
Československé.
Na sklonku 30. let 20. století
se Jaksch dostal do opozice vůči
předsedovi strany Ludwigu Czechovi, kterého kritizoval pro přílišnou pasivitu vůči expanzi Henleinovy Sudetoněmecké strany,
a prosazoval tzv. Volkssozialismus
(lidový socialismus), který měl obnovit popularitu sociální demokra-
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Titulní strana pražského listu Sozialdemokrat

V Karlových Varech vycházel sociálnědemokratický deník Volkswille

cie mezi Němci v Československu.
V březnu 1938 byl na sjezdu strany
zvolen předsedou DSAP. Během
několika měsíců, jež zbývaly do
mnichovské krize, už však nestihl
prokázat životaschopnost své koncepce. V krizovém roce 1938 stál
na pozicích pročeskoslovenského
aktivismu a vystupoval na obranu
integrity Československa, zároveň se snažil hrát roli prostředníka mezi československou vládou,
Němci v Československu a britskými politickými kruhy.
Po invazi německých nacistických vojsk do jeho vlasti v březnu 1939 musel coby sociální
demokrat emigrovat. Nejprve se
uchýlil do Polska, po vypuknutí
druhé světové války do Londýna,
kde vedl Věrné společenství sudetoněmeckých sociálních demokratů. Zde od roku 1939 zastupoval zájmy sudetských Němců
proti československé exilové vládě. V Londýně se také opakovaně setkal s Edvardem Benešem,
jehož teorii právní kontinuity
Československa odmítal, a vystupoval proti plánům budoucího nuceného vysídlení Němců
z Českých zemí. Jeho snaha byla
nakonec neúspěšná a vše vyústilo
ještě během druhé světové války
k roztržce mezi oběma politiky,
a to i vlivem válečných událostí.
Roku 1949 odešel Jaksch z britského exilu do Západního Německa, kde byl v letech 1950 až 1953
vedoucím Zemského úřadu pro
uprchlíky v Hesensku a s jeho jménem je spojen významný Hesenský plán na začleňování vyhnanců
a uprchlíků do německé společnosti. Stal se prvním předsedou
Seliger-Gemeinde, společenství
sudetoněmeckých sociálních demokratů, které vzniklo v roce
1951 a působí dodnes. V letech
1952–1964 byl poslancem Spolkového sněmu. Od roku 1964 až

vytvářet vlastní spolky, vytvářet
prostředí jako před válkou. A naopak chtěla být faktorem v celé
společnosti. Proto se Jaksch
angažoval v těchto již existujících spolcích. Samozřejmě na
to konto probíhala silná debata
a ne všichni sociální demokraté
s tím souhlasili.“
Velmi zajímavé jsou Jakschovy reportáže z českého pohraničí z let 1924–1928, publikované
pod názvem „Ztracené vesnice,
opuštění lidé…“ Popisuje a hodnotí situaci v oblastech osídlených převážně německy mluvícím obyvatelstvem v Krušných
horách i podkrušnohorských
pánvích a opírá se nejen o své
hodnocení proletáře, zapáleného
sociálního demokrata, ale i o dostupné statistické údaje, okořeněné o výpovědi jednotlivých
obyvatel těchto krajů. Na ukázku
lze uvést například článek „Bernov, rudá vesnice“, v němž chválí
příkladnou práci a osvětu tamní
sociálně-demokratické
organizace, nebo článek o Sokolovsku
s tisíci horníky hnědouhelného
revíru odkázanými na hladové
příděly, kde stát ze sebe z větší
části setřásl povinnost podpory nezaměstnaným. Poměry na
Karlovarsku uvádí jako nejlepší
ukázku podřadné úlohy německých dělníků v rámci národa
(hrají „druhé housle“). V okolí
lázeňského města, kde se léčí lidé
z celého světa, umírá na tuberkulózu ze sta osob v obci Stará
Role 32, v Doubí 23 a v Sedleci 22, Bohaticích a Hroznětíně
22 lidí. Ve svém putování po
česko-saské hranici s názvem
Krušnohorské písně od Antona
Günthera „Ani s králem bych
neměnil“ polemizuje s veršem
textu „tam nahoře je holt veselo“
a skutečností praktického života
tamějších obyvatel.

do své smrti byl předsedou Svazu
vyhnanců (Bund der Vertriebenen), v roce 1961 se stal také viceprezidentem Sudetoněmeckého
krajanského sdružení. V Západním Německu se intenzivně zapojil do aktivit Sociálnědemokratické strany Německa (SPD), byl
jejím významným funkcionářem.
Zabýval se zejména problematikou vztahů mezi Východem a Západem. Ve Spolkovém sněmu byl
zvolen předsedou pracovní skupiny pro záležitosti východní Evropy, jež vytvořila základy budoucí
německé východní politiky.
Kromě toho byl také předsedou
německé nadace pro evropské
mírové otázky. V Německu byl
oceněn Velkým křížem za zásluhy s hvězdou Řádu za zásluhy
Spolkové republiky Německo,
Čestné plakety spolku vyhnaných a řadou dalších vyznamenání. Byla po něm pojmenována
Cena Wenzela Jaksche, kterou od
roku 1968 každoročně dostávají
význačné osobnosti politického
a společenského života. Zemřel
na následky dopravní nehody 27.
listopadu 1966 v západoněmeckém Wiesbadenu. Vedle jmen ulic
ve Wiesbadenu a dalších městech
připomíná tohoto sociálního demokrata i pamětní deska v 16.
vídeňském obvodu Ottakring.
Historik Thomas Oellermann
hodnotí jeho poválečné působení
v sudetoněmeckých spolcích takto: „Působení Wenzela Jaksche
v poválečném Svazu vyhnanců
a v Sudetoněmeckém krajském
sdružení je docela podivné.
Jaksch byl soupeřem nacismu,
přitom v těchto spolcích bylo na
začátku mnoho lidí s nacistickou minulostí. Důvod pro toto
Jakschovo působení je, že Sudetoněmecká sociální demokracie
v Bavorsku nebo na západě Německa (ale i SPD) už nechtěla
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Není to věru žádná velká pozitivní reklama pro tehdejší mladou
Československou republiku, a to
ještě v době před velkou hospodářskou krizí, která následovala.
Jakschovo konstatování „koho
zajímá duševní stav tisíců proletářů, kteří čelí bídě, ďábelsky se
na ně šklebící týdny, měsíce ba
roky“ tak vyznívá vzhledem k budoucnosti trochu prorocky. Bída,
zdravotní stav, vysoká nezaměstnanost a celkově nízká životní
úroveň obyvatelstva v přelidněném pohraničí byla nepochybně
i v pozdějších letech také jedním
z faktorů jeho pádu do náruče slibů prezentovaných hned za hranicemi hitlerovským Německem.
Jiří Kupilík, Pavel Andrš
Zdroj (a repro fotograﬁí):
JAKSCH, Wenzel: Ztracené
vesnice, opuštění lidé … Reportáže z českého pohraničí 1924–
1928, Praha 2017.
JAKSCH, Wenzel: Cesta Evropy do Postupimi, Praha 2000.
Weg, Leistung, Schicksal.
Geschichte der sudetendeutschen
Arbeiterbewegung in Wort und
Bild, Stuttgart 1972.
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Hledáte novou práci?
P emýlíte,!co!po!ukon"ení!studia?

V úterý 27. b ezna 2018
je od 15 do 18 hodin otev eno

Job Café
Individuální pohovory ivot!a!práce v N"mecku
i!bez!p edem!domluvené!sch#zky,
hovo íme!i!$esky
Kde? - Agentur für Arbeit (Ú ad!práce),
Annaberg-Buchholz, Paulus-Jenisius-Straße 43
P ij#te!a!informujte!se!o!volných!vzd$lávacích!
a pracovních místech v regionu
Annaberg-Buchholz.EURESTBeratung@arbeitsagentur.de
Uchazeèi o zamìstnání v Nìmecku by mìli ovládat nìmecký jazyk alespoò na komunikativní úrovni.

Tato akce je financována z programu EU
pro zamìstnanost a sociální inovaci EaSI
(2014 - 2020).
Spolufinancováno z prostøedkù Evropské unie.

WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ
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LESY JÁCHYMOV

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SPRÁVA LESŮ
MĚSTA JÁCHYMOVA
Myslivost

Nákup a prodej dřeva
pilařská výroba

k03050

 poplatkový lov jelení zvěře

 certifikované stavební řezivo
 paletové přílezy
 řezání střešních krovů na zakázku
do délky 10,5 m
 pořez na zakázku
MĚSTSKÉ LESY, Mathesiova 209, 362 51 JÁCHYMOV
tel.: 353 811 211, fax: 353 811 221
STŘEDISKO PILAŘSKÉHO PROVOZU
Dvořákova 999, tel.: 731 111 784
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OBEC VYSOKÁ PEC
PRONAJME
PENZION S RESTAURACÍ
informace na www.vysokapec.eu

WWW.KRUSNOHORSKYLUFT.CZ
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TRUHLÁŘSTVÍ DORAZIN ABERTAMY
Vám nabízí
Srubový nábytek a dřevostavby z kulatiny
Dřevěné sochy motorovou pilou

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

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
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