
A jak to vlastně všechno začalo? 

Na začátku byla myšlenka, která 
se mi usadila v hlavě a pořád tam 
byla, rostla a nedala mi spát. Jaké 
by to bylo mít občas k ranní kávě 
regionální noviny z Krušnohoří, číst 
si o zajímavých lidech z regionu, 
dozvědět se něco z historie 
Krušnohoří, dostat tip na zajímavou 
akci, kulinářský zážitek, a to 
všechno v atraktivní grafické formě, 
která zaujme hned na první pohled? 

A tak jsem jednoho dne vypustila 
myšlenku z hlavy a Krušnohorské 
listy byly na světě. Bylo moc fajn 
mít kolem sebe ve správný čas ty 
správné lidi, kteří nápad obohatili 
o další myšlenky, nápady a tipy. 
A vám se tak dostává na stůl naše 
první číslo Krušnohorských listů. 

A co tu najdete? 
Zajímavé interview s Adriankou 
Gajdovou, provozovatelkou cukrárny, 
o tom, jaké to je mít v Jáchymově svůj 

podnik. Dozvíme se něco o letošních 
trendech z Krušnohoří a pozveme vás 
na výlet. Představíme i ty NEJ akce 
v našem regionu, které rozhodně stojí 
za vaši návštěvu, a chybět nebude ani 
křížovka o cenu. Zkrátka, máte se na 
co těšit a my se budeme na oplátku 
těšit, až nám napíšete, jak se vám 
naše Krušnohorské listy líbí. 

Lada Baranek Lapinová 
Zroditelka myšlenky

KRUŠNOHORSKÉ LISTY
LÉTO 2021 /  č. 1 

čtvrtletník o krušném žití v Rudohoří

NA ZAČÁTKU BYLA MYŠLENKA, 
KTERÁ MUSELA VEN 
aneb Jak to všechno začalo

Držíte v rukou první číslo našich Krušnohorských listů. Doufám, že vás zaujme, ať grafikou, zajímavým čtením 
o nevšedních lidech, tipem na výlet anebo třeba křížovkou o výhru. 
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ODTAJNĚNÁ MARCEBILLA
Než se pustíte do čtení 
Krušnohorských listů, musím Vás 
varovat, že se nám tu rozmohl 
takový nešvar…Marcebilla. Češi 
byli vždycky kutilové, ale dosud 
jsem myslela, že se jejich kutilství 
omezuje na praktické činnosti a ty 
duchovní zůstávají uchráněny. 
Duch Ládi Hrušky ovšem pronikl 
i na pole literatury… Už je to sice 
nějaký pátek, co vyšla Tajná 
zpráva o Marcebile, ale její přízrak 
zamořuje naši část Krušných hor 
stále. Přitom bohužel Marcebilla 
v našem regionu své rejdy vůbec 
neprováděla. 
Autor knihy si vytkl (jak si 
můžeme přečíst na jeho 
stránkách) nemalé cíle – má 
to být kniha pro malé i velké, 
která mapuje dlouhou historii 
Krušnohoří.
Mám hrozně ráda knihu Zděnka 
Šmída Cejch. Ukazuje Krušné 
hory přesně takové, na jaké 
jsme hrdí – tajemné, bolavé, 
opuštěné, plné nelichotivé historie, 
a přece s lehkostí a věrohodností. 
Také odpovídá na otázky pana 
Mikšíčka: „Jak vyprávět příběh? 
Jak popsat dění od 16. století do 
dneška a jak to všechno spojit 
dohromady? 
Tajná zpráva o Marcebile je podle 
autorových slov krušnohorský 
epos…(čímž své dílo přidává do 
kontextu např. Odysey, a to je 
poněkud nabubřelé. Jako ostatně 
celý bohulibý záměr.) 
Mám ráda Krušné hory, jsou 
krásné a mají svá kouzla i duchy 
a tajemství a nechápu, proč 
Marcebilla – když už má být 
jejich symbolem – skončí jako 
prodavačka topinek u vchodu 
do prohlídkové štoly. Je to 
vulgární, ač typické – co jiného 
dělat v našem zapadlém kraji. 
Rozhodně nechci pouze shazovat 
něčí pětiletou práci, ale pokud se 
snažíme o přilákání pozornosti 
k našemu miniregionu, aniž 
bychom z něj hodlali udělat 
Disneyland, neměli bychom 
vytvářet žádné veselé 
MickeyMouse... tedy Marcebilly, 
vykukující na nás na každém 
rohu.
Jedno ale pochválit musím, 
pravděpodobně jsme jediné 
hory v ČR, kterým pan Mikšíček 
vytvořil ženskou patronku!!! A to 
je jistě genderově převratné!
Ovšem vzhledem k charakteru 
oblasti, jevil by se mi jako 
vhodnější patron RAPL…

obyvatelstvem, podnikatelským 
sektorem a rozvíjejícím se turismem. 
Úkol nelehký, přesto zdaleka NE 
nezvládnutelný. 
Zakladateli destinační agentury 
jsou Nadace St. Joachim, město 
Boží Dar a Služby Boží Dar s.r.o.  
„Našim katastrálním územím je 
Jáchymovsko a Božídarsko, ale 
spolupracovat chceme napříč 
Krušnými horami, a to i přes 
hranice. Naše Krušnohorské listy 
jsou toho prvním důkazem,“ dodává 
Lada Baranek Lapinová. 
Pokud máte zájem o více informací, 
aktivní spolupráci nebo se chcete 
podělit o vaše vize a nápady, můžete 
nás kontaktovat na webových 
stránkách lokální destinační 
agentury krušnohorsko.com nebo 
na sociálních sítích.

Lokální destinační agentura 
Centrální Krušnohoří, 
váš partner v regionu 

jsou klasické zákusky, které všichni 
znají a mají je rádi, ale do toho se 
snažíme zařadit i něco netradičního, 
něco, na co můžeme nalákat i lidi, 
kteří rádi experimentují.

Předtím jste pracovala v Praze, 
jaký pro vás byl příchod do 
Jáchymova?
Jsem moc ráda, že jsem tady na 
západě. Praha je sice úžasná, 
ale zároveň hrozně rychlá 
a moc divoká. Tady je to takové 
domáčtější. Mám v kavárně skvělý 
tým, včetně bratra a jeho přítelkyně. 
Jezdí sem lidi, se kterými se už po 
těch letech známe. Rádi se k nám 
vracejí, protože vědí, že tu zase uvidí 
stejné tváře, popovídáme si, co se za 
ten rok událo… Je to takové milé. 
Máme svoji zákaznickou základnu, 
už bez sebe ani nemůžeme být.

Kromě sladkého jste pro kavárnu 
zcela netradičně zavedli i slané 
menu...
Lidé na jaře chodili více na 
procházky, chtěli se pořádně najíst 
a nebylo kde. Zavedli jsme tedy 
jídla, která jsem měla ozkoušená, 
a vím, že lidem chutnají. Třeba 
burger, který si můžete vzít s sebou 
v krabičce a pohodlně ho sníst. 
Slané menu jsme nechali i přes léto, 
kdy se griluje na terase.  

Co u vás lidem nejvíce chutná?
To je strašně individuální. Hodně 
lidí má rádo třeba citrónový dort, 
ten si moc vychvalují. Pak se zase 
najdou zákazníci, kteří jsou vyloženě 
na čokoládu nebo zase právě na tu 
úplnou klasiku. Mě vždy překvapí, 
jak rozdílné chutě lidé mají. Proto 
se snažíme mít opravdu pestrou 
nabídku, aby si na své přišel každý. 

schází informace o přínosu turismu 
pro region. Místní obyvatelé tak 
rostoucí nárůst turistů vnímají 
spíše jako ohrožení svých domovů. 
Toto vše naše nově vzniklá agentura 
bere jako velkou výzvu a zároveň 
i šanci k vytvoření jakési platformy 
destinačního managementu 
Krušných hor. Pro místní patrioty, 
nadšence, veřejnou samosprávu, 
neziskový i podnikatelský sektor 
bude prostorem pro setkávání, 
výměnu zkušeností a směřování 
turismu v Krušných horách. 
„Ambice máme velké, turismus je 
pro naše Krušné hory potřebný,“ 
říká Lada Baranek, předsedkyně 
nedávno založené lokální destinační 
agentury.
Cílem agentury je nejen lepší 
koordinace služeb pro turisty 
s důrazem na kvalitu, ale také 
zapojení místních aktérů do 
rozvoje udržitelného turismu 
v regionu. Zkrátka touží najít 
určitou symbiózu mezi zde žijícím 

Jaká je tedy vaše náplň práce?
Kavárnu máme dohromady 
s přítelem. On se stará 
o papírování, zásobování a podobné 
věci a já hlavně o naši nabídku, 
aby tu bylo pořád hodně zajímavých 
a chutných dortů, zákusků, ale 
i  dalších dobrot. Stále se snažíme 
zdokonalovat, přicházet s něčím 
novým, hledat zajímavé chutě a učit 
se další a další věci. A strašně nás 
to baví. 

Vy sama i pečete?
No jasně! Já si vždycky něco 
vymyslím, holky to vše připraví a já 
to potom zase kompletuji. Každý 
recept musí být dokonalý, dobře 
proveditelný, zkrátka pořádně 
vychytaný. Základem naší nabídky 

Lokální destinační agentura 
Centrální Krušnohoří vznikla 
teprve nedávno jako reakce na 
postupně rostoucí turistický 
zájem o Krušnohoří. I když byl 
loňský rok poznamenán pandemií, 
praskaly Krušné hory během 
letních měsíců doslova ve švech. 
Za tímto skokovým nárůstem 
návštěvníků stály dva faktory. 
Omezení dovolených v zahraničí 
a to, že hornická krajina Krušnohoří 
byla v roce 2019 zapsána na 
Seznam kulturních památek 
UNESCO. Bohužel naše hory 
nejsou na tento stoupající zájem 
tak úplně připraveny. Chybí 
jednotné značení cest i památek, 
nedostačující jsou parkovací místa 
i turistická infrastruktura. Kvalita 
poskytovaných služeb je nízká 
a jejich cena mnohdy převyšuje 
úroveň nabídky. Obcím často 
chybí potřebné finanční prostředky 
i zkušenosti z oblasti destinačního 
marketingu. V neposlední řadě 

Jak jste ke kavárně vlastně 
přišla? 
Tatínka nadchla vize mít 
v lázeňské části města napůl 
obchod s minerály a kavárnu. 
Po nutné rekonstrukci celé budovy 
a krátkém období pronájmu se 
obrátil na mě, zda bych kavárnu 
nechtěla vést já. Byla jsem naprosto 
nadšená, ale realita byla jiná 
než představy o pohodě a voňavé 
kávě. Každodenní dřina od rána 
do večera, po nocích jsem se učila 
dělat správnou kávu a zákusky, 
jezdila jsem hodně po kurzech, 
hledala ty správné lidi… Ale 
vyplatilo se, lidí, co k nám chodili 
na něco dobrého, stále přibývalo. 
Byl to hrozně příjemný pocit.

LOKÁLNÍ DESTINAČNÍ AGENTURA CENTRÁLNÍ KRUŠNOHOŘÍ 
Chtěli bychom být více než jen agenturou pro destinační management
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Kromě vaší kavárny, který 
podnik v Krušných horách byste 
doporučila?
Strašně ráda chodím do Faustova 
dvora v Horní Blatné, kde mají 
opravdu výborné steaky. Hrozně 
ráda jezdím také do Abertam, odkud 
beru i maso na naše slaná jídla. 
Mají tam i tvarohy a smetany, ty od 
nich také kupujeme. Jelikož mám 
ráda pivo, občas si zajdu třeba 
do Kozlovny v Ostrově nebo do 
Karlových Varů na tankovou Plzeň. 
Mým úplně nejoblíbenějším místem 
je Promenáda v Karlových Varech, 
to je opravdu pohlazení chuťových 
buněk. Je tady hodně podniků, 
které stojí za to navštívit. 

Proč by lidé měli navštívit právě 
Jáchymov?
Jáchymov je krásné město, já jsem 
si ho celé prošla a není to jen jedna 
hlavní ulice, jak si může spousta 
lidí myslet. Tvoří ho právě ty boční 
uličky, které vás zavedou na úžasná 
místa. Město dýchá i svou bohatou 
historií. Štoly, muzeum, všechny 
tyhle historické poklady se mi moc 
líbí a stojí za to je vidět. Můžete také 
vyjet lanovkou na Klínovec, kde vás 
zase uchvátí přenádherná příroda. 
No, a nakonec přijďte na dortík k 
nám!

V jáchymovské kavárně Incognito Coffee jsme se k příjemnému rozhovoru sešli s její majitelkou 
Adrianou Gajdovou. Řeč přišla nejen na její vynikající zákusky, ale také na život v Jáchymově 
a nástrahy, kterým musí dnes čelit snad každý podnikatel. 

ADRIANA GAJDOVÁ: 
STRAŠNĚ MĚ BAVÍ HLEDAT ZAJÍMAVÉ CHUTĚ

PŘIJĎTE OCHUTNAT…
ŘEPOVÝ DORTÍK
Lidé se většinou zděsí, když se řekne dort ze zeleniny, a ještě k tomu 
z červené řepy! Tenhle řepový dortík je ale úžasný. Navíc je bezlepkový 
a z hořké čokolády, řepa ho jen skvěle zvláčňuje. Patří k vybraným 
jáchymovským specialitám, které byste rozhodně svým chuťovým 
buňkám neměli odepřít. A kde ho ochutnáte? Přece v jáchymovské 
kavárně Incognito. 

pečení NEJ koláče, nás letos 
čeká soutěž O nejchutnější 
krušnohorskou sekanou. Vítěze 
odměníme velkým dárkovým 
košem plným dobrot a překvapení. 
Pro návštěvníky je opět nachystána 
benefiční tombola. Hlavní cenou, 
kterou předá předá hraběnka 
Margareta Schliková Pospíchalová, 
bude prodloužený víkend v Českém 
ráji pro dvě osoby. Letos poprvé 
udělíme také titul „Lázeňského 
šviháka“ a „Lázeňské štramandy“. 
Tradičními podporovateli akce jsou 
Karlovarský kraj, Léčebné lázně 
Jáchymov, Nadace St. Joachim, 
Žatecký pivovar a Město Jáchymov. 
Bližší informace k celé akci najdete 
na webu Nadace St. Joachim 
www. stjoachim.eu a sociálních 
sítích Nadace.
Tak neváhejte a přijďte s námi 
oslavit naše Jáchymovské dožínky!

Těšíme se na vás 
tým Nadace St. Joachim

Jako každý rok i letos vás zveme 
na již 8. ročník Jáchymovských 
dožínek, tradiční akce v lázeňském 
parku v Jáchymově, která je určená 
pro všechny věkové kategorie. 
Letos uplyne 400 let od popravy 
27 českých pánů na Staroměstském 
náměstí v Praze. Vůdcem českých 
stavů byl ostrovský rodák 
Jáchym Ondřej Schlik, potomek 
zakladatelského rodu města 
Jáchymov. Proto Dožínky zahájí 
zástupce rodu Schliků, hraběnka 
Margareta Schliková Pospíchalová. 
Projdeme se od renesance po 
protančené časy první republiky, 
do doby swingu a radosti ze života. 
Čekají nás historické stánky, 
řemeslné dílny, atrakce pro děti 
a dospělé, chybět nebudou ani 
stánky s pestrým občerstvením 
a poctivě točené pivo. To vše 
v  doprovodu živé hudební produkce 
po celý den. 
K  Dožínkám patří tradičně 
kulinářská soutěž. Po loňském 

JÁCHYMOVSKÉ DOŽÍNKY |  14. – 15. 8.
aneb Jak Jáchym Ondřej Schlik lázeňského šviháka s dámou potkal 

Rozhovor vedla Barbora Dvořáková

GLOSA 
LUCIE ŠAFRÁNKOVÉ
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S DĚTMI NA KLOBOUK 
Tentokrát jsem s partou přátel 
a jejich dětmi vyrazila do 
Jáchymova na své oblíbené místo, 
kam se ráda vracím, ať je léto, 
zima nebo jaro. Pokaždé má jinou 
atmosféru.  Je skvěle ukryté v srdci 
města, a skýtá spoustu prostoru 
pro roztažení deky, svačinku 
a vypuštění ratolestí do přírody. 
Přesněji… vyrazili jsme na Klobouk. 
Tak mu lidé říkají podle jeho tvaru. 
Na mapě ho lze nalézt taky jako 
vrch Stráž s výškou 840 m. Vydali 
jsme se od jáchymovské radnice 
po žluté turistické značce. Pomalu 
stoupáme až k první dominantě 
naší cesty, k Císařské aleji. Je to 
900 m dlouhá cesta osázená lipami 
u příležitosti 50 let panování císaře 
Františka Josefa I. Odtud tedy nese 
své jméno (jen tak mimochodem pro 
vaše zvídavé ratolesti). Mohutné 
staleté lípy vrhají příjemný stín 
a po vydatném stoupání jsou přímo 
zdrojem přírodní energie. Na konci 
aleje na nás čeká lavička a s ní 
i zasloužený odpočinek s úžasným 
výhledem na město Jáchymov.
Nabereme dech a pustíme se do 
poslední etapy stoupání. Cesta 
je trochu příkřejší, ale s vidinou 
roztažené deky a slunění se na 
obrovské louce, to jde hravě.
Na vrcholu Klobouku vidíme 
historické centrum Jáchymova, 
z druhé strany nejvyšší horu 
Krušných hor, Klínovec. V dálce 
zahlédneme i vrcholek zvaný Šance, 
kde bychom před staletími mohli 
pozorovat čilý hornický ruch.

Pokud ani po tomhle výletu nemáte 
dost krušnohorských kopců, tak 
po žluté turistické značce můžete 
pokračovat až na Hadí horu, 
ale o ní zas příště… 
My jsme si tenhle příjemný 
odpolední výlet užili a doufám, že 
i vám se bude líbit. 

No, a kdo by chtěl vidět více 
záběrů nejen z tohoto výletu, 
tak nás běžte sledovat taky 
na Instagram Krušnohorsko, 
kde kromě fotografií z výletu 
najdete i nejrůznější aktuality 
z hor!

KAM NA VÝLET
Objektivem a tužkou fotografky Dominiky Dostálové
Kam na výlet? Časté téma mých hovorů s rodinou, přáteli v sobotu dopoledne, (nejen) když vysvitne slunko. 
Pokaždé chceme vyrazit někam jinam, ale na to už by bylo potřeba vést si deník, aby si člověk všechny tipy, které 
si někde přečte nebo mu přátelé nadšeně udělí, zapamatoval. A tak pochodujeme bezradně po bytě, a hledáme 
kam vyrazit. Proto vám zde nabízím své poznámky z výletů s foťákem v ruce. Budu se těšit i na Vaše fotografie, 
které s námi můžete sdílet a motivovat i ostatní na našem Instagramu Krušnohorsko.

#krusnohorsko

BEZ BLOUDĚNÍ 
NA BLUDNOU 
To se mi zas jednou chtělo vychutnat si 
Krušnohorské pláně tak trochu jinak. 
Oprášila jsem pohodlné pohorky 
a vytáhla rodinu na Bludnou.  
Cestu začínáme v Horní Blatné 
na náměstí u kostela a po žluté se 
vydáváme k obří červené lavičce. 
Na začátku jsme ještě v plné 
síle, takže vyšplhat na ni nebude 
problém. Kdo by chtěl, může odbočit 
doprava, kudy po strmém stoupání 
dorazí k rozhledně na Blatenském 
vrchu. Cesta je sice náročná, vede ale 
kolem přírodní památky Vlčí jámy. 
My pokračujeme po žluté, kolem 
Černého jezírka a štoly Vavřinec. 
Jdeme typickou krušnohorskou 
krajinou, kde nás obklopují rozlehlé 
pláně. Napojujeme se na naučnou 
stezku Blatenský příkop – národní 
technickou památku. 
Po necelém kilometru a půl se 
ocitáme u dalšího rozcestníku. 
Tady můžete opět odbočit doprava 
a vydat se na dlouhé strmé stoupání 
k Blatenskému vrchu. My stále 
kopírujeme Blatenský příkop až 
k napojení na oranžové značení 
Karlovy stezky. 
Tady se můžeme vydat doleva, 
podívat se na bývalou dobývku 
dolu nazývaného Zuzana. Zuzana 
je úzká, strmá a její průrva nám 
nabízí pohled až 10 m dolů. Stejně 
jako na Vlčí jámě i zde leží po 
většinu roku sníh. No, a kdo se už 
těší na nějaké příjemné osvěžení 
v podobě vychlazeného nápoje, tak 
si Zuzanu nechá ujít a pokračuje po 
oranžové ještě pár metrů doprava 
k malebnému občerstvení U Červené 
jámy na Bludné. 
Bludná je zaniklá báňská osada, 
která byla velmi významná dolováním 
cínových a železných rud v 16. až 
18. století. Nalezneme tu největší 
propadlinu po důlní činnosti u nás, 
Červenou jámu. Celkově je dlouhá 
230 m a 30 m široká, na konci 
propadu dosahuje hloubky až 170 m! 
Nyní je zajištěna ocelovými lany, 
podél kterých si ji můžeme obejít.

Tak nazujte tu správnou obuv 
a vyrazte na toulky krušnohorskou 
krajinou! Zážitky z Vašich cest 
s námi můžete sdílet na Instagramu 
#krusnohorsko, nebo nás rovnou 
označte @Krušnohorsko.

označte nás nebo sdílejte



ORIGAMI KABELKA

Originální výrobek z Krušnohoří, 
který si prostě z jiných hor 
neodvezete? To je origami kabelka 
z dílny značky Origonizér. Kabelka 
je skládaná ze speciální látky 
snappap, která imituje papírový 
vzhled. Získat ji můžete v galerii 
Supermarket WC v Karlových 
Varech, na FB Origonizér nebo 
si o ni napište přímo autorce: 
martinasipek@seznam.cz

HORY ZÁŽITKŮ NA „FLEŠCE“

Dobrodružné výpravy po stezkách 
známých i neznámých inspirují 
k výletům po Krušných horách 
a zároveň jsou milou vzpomínkou 
na procházky zdejším krajem.
USB flash disk (32 GB) 
v originálním dřevěném pouzdře, 
s gravírovaným logem nabízí více 
než 20 dílů cestovatelské série Great 
Walks. „Flešku“ můžete zakoupit 
na greatwalks.cz za 499 Kč.

ORIGINÁLNÍ ŠPERK V LIMITOVANÉ 
EDICI

Karlovarsko, proslulé kvalitou 
vřídlovce a porcelánu, inspirovalo 
místní patriotku a výtvarnici Lenku 
S. Malískou k vytvoření jedinečné 
porcelánové kolekce pro značku Vary 
Guide jewellery. Dokonalou kombinaci 
materiálů doplňuje křehká ovečka, 
symbol Krušných hor. Náhrdelník, 
vyrobený ze zlata, porcelánu, nerez 
oceli a vřídlovce zakoupíte na e-shopu 
varyguide.cz za 1.490 Kč.

CHALOUPKY

Kniha, která čtenáře od začátku 
zaujme silným příběhem lidí. Lidí, 
kteří po staletí žili v Krušných horách 
a museli po roce 1945 odejít. Ačkoliv 
je historický román teprve prvotinou 
krušnohorského autora Štěpána 
Javůrka, můžeme s určitostí tvrdit, 
že na další kníhu nebudeme dlouho 
čekat. Knihu můžete objednat na 
stránkách www.officentrum.eu/p/
chaloupky-stepan-javurek/ za 300 Kč.

INSPIROVÁNO KRUŠNOHORSKOU 
LOUKOU 

Originální autorský hrnek z tvrdého 
českého porcelánu v limitované 
edici z dílny Lenky S. Malíské, který 
potěší svým designem i decentním 
květinovým vzorem. Květinový 
hrnek je balen v kartonové krabičce 
a objednat si ho můžete v e-shopu 
originalniporcelan.cz

RUDOLF HÖHNL 
– LEGENDÁRNÍ SKOKAN

Historicky první vítěz ankety 
Král bílé stopy, pětinásobný 
mistr Československa, držitel 
bronzové medaile z Mistrovství 
světa ve Falunu, čtvrtý 
na světovém šampionátu 
ve Štrbském plese, pátý na 
populárním Turné čtyř můstků 
v roce 1971 a vítěz Světového 
poháru, ve kterém se osmkrát 
umístil v elitní desítce. 
Tím vším se může pyšnit rodák 
z Perninku, skokan na lyžích, 
Rudolf Höhnl, který letos slaví 
75. narozeniny. Svého věhlasu 
dosáhl nejprve jako aktivní 
závodník, poté také jako trenér 
a stylový rozhodčí. 

Ke skákání jej přivedl učitel 
a propagátor zimních sportů 
v Perninku Gábi Koubek. 
První průlomový závod 
absolvoval mladý Rudolf 
v deseti letech v Harrachově, 
kde ve své kategorii zvítězil. 
Po skončení kariéry přesedlal na 
trenérskou dráhu. Byl trenérem 
československého a později 
švýcarského skokanského 
týmu. Poté působil i jako stylový 
rozhodčí. 
Ať už jej život zavál kamkoliv, 
nikdy nepřestal být věrný svému 
Perninku, kde žije dodnes.

Štěpán Javůrek

Celý text si můžete přečíst 
na webu krusnohorsko.com

KRUŠNOHORSKÉ TRENDY MEDAILONEK

a více návštěvníků. Akce se tak 
vlastně dotváří dodnes… Typické 
pro naši pouť je, že preferujeme 
nejen výrobce, kteří prodávají 
a své řemeslo dokonale ovládají, 
ale hlavně ty, kteří i něco přidají. 
Setkat se tu tak můžete například 
s workshopem na výrobu harfiček. 
Pouť pod širým nebem v centru obce 
má logicky i svá omezení, například 
počasí nebo omezenou kapacitu, 
ale prozatím (klepy klep) si ten den 
uprostřed prázdnin užíváme všichni 
perfektně!
ANENSKÁ POUŤ je letos plánována 
na 24. července. Čeká na vás např. 
nabídka domácích krušnohorských 
pivovarů, akustické kytary, divadlo 
i výstava historických motorek. 
Těšíme se na vás!

Karolína Pomplová alias Chytrá paní

realizují, jsou často přínosné jen pro 
velmi úzkou skupinu podnikatelů 
a místním toho přinášejí opravdu 
málo. Jednou z cest, jak Krušné 
hory ochránit je rozsáhlá územní 
ochrana tohoto území. Institut 
chráněné krajinné oblasti skvěle 
funguje v mnoha částech naší 
republiky a je pro tato území 
významnou oporou v boji proti často 
nesmyslným záměrům, ale zároveň 
důležitou známkou kvality života 
a také součástí jejich propagace. 
O zřízení CHKO Krušné hory se 
usiluje už mnoho let, v posledních 
dnech a týdnech se začíná toto 
téma znovu objevovat a samozřejmě 
se ozývají hlasy pro i proti zřízení. 
Hlasy proti jsou často ovlivněny 
negativní kampaní ze strany těch, 
kteří mají v území své zájmy. Já však 
pevně věřím, že zvítězí rozum nad 
penězi a dlouhodobý přínos nad 
krátkodobým. Je jen pouze na nás 
občanech, pro co se rozhodneme.

s každým krokem. Obsluha je 
nadmíru srdečná. Je to také jediné 
občerstvení v horách, kde si můžete 
kafe vypít v originální sedačce ze 
staré božídarské lanovky. Tohle je 
zkrátka místo plné pohody, úsměvů 
a především… vynikajícího jídla!
Za naší redakci dáváme *****

(red)

Je to už šest let, co zimní Ježíškovy 
trhy dostaly svou letní sestřičku. 
A protože máme na Božím Daru 
kostel sv. Anny, název i datum bylo 
jasné. Naší prioritou byla především 
spokojenost návštěvníků i prodejců. 
Zkrátka, aby se na pouti bavili malí 
i velcí, nakoupili si, něco si sami 
vyrobili a zrelaxovali.
Vrhli jsme se do hledání 
prvovýrobců z Krušných hor, 
kteří umí nabídnout kvalitní 
a rozmanité výrobky. Podařilo 
se nám získat kolotoče na ruční 
pohon, bez benzínových agregátů, 
blikajících světel a řvoucí disco 
hudby. Přijelo prvních dvacet 
prodejců a pouť si rázem získala 
takovou reklamu, že se další rok 
jejich počty násobily. Rok od roku 
se nám hlásí stále více šikovných 
Krušnohorců a jezdí stále více 

Klid hor v kontrastu s mocným 
zvukem motorové pily. To je už pátý 
ročník perninského masakru, díky 
kterému se můžete po okolních 
cestách kochat originálními 
dřevěnými sochami a lavičkami z pil 
legendárních tvůrců, např. Antonína 
Dorazína, Radka Smejkala nebo Ivy 
Brandejsové. Vzhledem k nestabilní 
epidemiologické situaci můžeme 
dodat už jen jedno: doprovodný 
program bude.

Text a foto Martin Liška

Pokud chcete zažít jedinečný 
festival přírodního a výtvarného 
umění, hudby a divadla a v klidu 
si odpočinout v nádherné krajině, 
vyražte do zapomenutého kouta 
za obcí Háj u Klínovce. Automobil 
nechte na velkém parkovišti pod 
Klínovcem a přijďte pěšky! Objevíte 
místo jako z jiné planety. Vezměte si 
s sebou něco teplého na sebe, deku, 
možná deštník a dobrou náladu. O 

Nadace St. Joachim si pro děti od 7 do 14 let připravila příměstský tábor 
s tematikou recyklace textilu. Program je určený pro všechny mladé 
designéry, co rádi tvoří a milují naši přírodu. Děti se kreativním způsobem 
naučí inovovat starý šatník, vyzkouší si tvořit oblečení z rostlin a navrhnou 
si svou vlastní módní kolekci. Čekají je také četné výlety do krušnohorské 
přírody, přespání v neobvyklých prostorách a doprovodné kreativní 
workshopy.

Přihlášky a bližší informace najdete na internetových 
stránkách Nadace stjoachim.eu 

S přihlášením neváhejte, kapacita tábora je omezená!

zbytek se postarají členové spolku 
DoKrajin, kteří akci již po desáté 
organizují. V pátek vás čeká svižný 
hudební večer, v sobotu od 13:00 
procházka po údolí s landartovými 
umělci, a v neděli od 19:00 zahraje 
Lenka Dusilová. 
Více informací na www.kongismuhle.cz
Těšíme se na setkání!

Text a foto Petr Mikšíček

Rašeliniště, horské louky, květnaté 
bučiny a obnovené horské lesy nebo 
větrné elektrárny, developerské 
projekty určené pro úzkou skupinu 
občanů nebo SkyWalk. To vše 
může být synonymem jednoho 
z našich nejkrásnějších, přírodně 
a krajinářský cenných pohoří a záleží 
jen na nás, k čemu se přikloníme. 
Krušné hory byly ještě před více 
než dvaceti lety příkladem toho, 
jak lidská činnost může zásadním 
způsobem negativně ovlivnit přírodu 
kolem nás. Rozsáhlé porosty 
smrkových lesů vypadaly, jako kdyby 
je zničil rozsáhlý požár, a snad 
nikdo nevěřil, že může dojít k jejich 
obnově a návratu divoké přírody. 
Avšak zázrak se skutečně stal 
a z našeho nejohroženějšího pohoří 
se stalo území, které je z hlediska 
ochrany přírody a krajiny územím 
nevyčíslitelné hodnoty. Bohužel, 
v posledních letech zase dochází 
k tomu, že člověk svou činností 
Krušné hory znovu ohrožuje. Mnohé 
záměry, které se v Krušných horách 

Jasně daný koncept snídaňového 
a svačinového bifé může Božímu 
Daru závidět široké daleké okolí. 
Možností jít se někam v poklidu 
nasnídat bez nutnosti vykupovat 
v obchodech stohy pečiva, totiž 
v našem kraji moc není. Pokud 
fandíte polotovarům nebo kuchyni 
alá hranolky a smažák s kečupem, 
tak sem raději ani nechoďte. Majitel 
bifé, Roman Nepožitek, je zkrátka 
v kuchyni profík. Z čerstvých 
surovin připravuje snídaně 
a svačiny v anglickém i českém 
stylu. Pro každého je tu něco, a i 
tak nevíte co dřív. Nejrůznější druhy 
zapečených bagetek, obzvláště po 
ránu oblíbené smaženky, domácí 
chlebíčky a jogurty, dortíky od 
místní cukrářky nebo zapečené 
těstoviny jako sváča s sebou, to 
je prostě slast. K tomu si můžete 
vychutnat vynikající kávu nebo 
točené pivo. Limonády tu čepují 
zásadně domácí s použitím 
sirupů z Krušnohorské apatyky 
v Jáchymově. A nezapomenutelná 
je i atmosféra celého místa. 
Duch starých časů a lyžařského 
věhlasu města na vás dýchá 

ANENSKÁ POUT | 24. 7. 

PERNINSKÝ MASAKR POPÁTÉ | 18.–20. 6.

LANDART SETKÁNÍ V KRÁLOVĚ MLÝNĚ | 6.–8. 8.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V JÁCHYMOVĚ | 2.–6. 8.

KAM SMĚŘUJÍ KRUŠNÉ HORY? 

BIFÉ CAFÉ VEDE VEGE I NEVEGE
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Autor zamyšlení: 
Petr Adamec, Loket

Foto Petr Šikýř



„Podívej se na něho, . . . (viz tajenku).�

POMŮCKA:
ANALA,
ASTL, IGI-
TUR, KTIŠ,
LÍ, NEY, YAN

ÚHOR
(zastarale)

POROBA

SEDMINA
TÝDNE

VYPÁLENÁ
ČÁST LESA

FRAN-
COUZSKÝ
MARŠÁL

ŘÍMSKÁ
ČTYŘKA

PRAVIDEL-
NÝ ZÁPIS
UDÁLOSTÍ

DĚLITI
NÁSILNÝM
OHÝBÁNÍM

SKLADY
OBILÍ

SLONÍ
ZUBY

LIBERÁLNÍ
KONGRES
(zkratka)

OHAVNÁ

ZÁSAH
RAKETOU
DO MÍČKU

VORY
SPOJENÉ
HOUŽVEMI

MON-
GOLSKÁ
JEDNOTKA
DÉLKY

PŘÍSLUŠNÍK
EKAVSKÉHO
NÁŘEČÍ

NATE

POLSKÉ
MĚSTO

KOŠOVÝ
VÝTAH

KOVOVÝ
PRVEK

ZÁCLONO-
VINY

PRŮHLEDNÁ
HMOTA

VŘEDY
(lékařsky)

PLETENINA

4. DÍL
TAJENKY

DUBY
ZIMNÍ

JIHO-
AMERICKÝ
INDIÁN

MÝLKY

MEZONY K

POKOŽKA

MILOSTNĚ
TOUŽIT

ZNAČKA
AMERICIA

OZNAČENÍ
KVALITNÍ
PŠENIČNÉ
MOUKY

OBEC U
PRACHATIC

JAPONSKÁ
MÍLE

ČESKÝ
SOCHAŘ

PURÁNSKÉ
BOŽSTVO

OCAS
JELENA

DRUH PSA
(slangově)

PYJ

PŘIVLAST-
ŇOVACÍ
ZÁJMENO

INICIÁLY
PUŠKINA

CESTOVNÍ
KANC. (zkr.)

KDYŽ
(zastarale)

ROVNOSTI

RYŠAVÁ
ŠELMA

LEDOVCOVÉ
KOTLE

VOJENSKÉ
JEDNOTKY

BÁSNÍK
(řídce)

ROD
TROPIC-
KÝCH

MRAVENCŮ

SLOVENSKÁ
ČÁSTICE

NÁPOJ
Z RÝŽE

VĚNEČEK
(knižně)

MODEL
VOZU SEAT

KŘEMIČITÉ
NEROSTY

UČEBNÍ
HODINA

3. DÍL
TAJENKY

VYTRVALÁ
TRÁVA

EROTO-
MANKA

2. DÍL
TAJENKY

NEDO-
PLATEK

SKLÁŘSKÁ
TRUBICE

JMÉNO
HEREČKY
MONROE

ZÁPRAŽKY

INTENZITA

TUDÍŽ
(knižně)

PÁLENKA
Z OBILÍ
KOŘENĚNÁ
KMÍNEM

EVROPANÉ

VIS S NA-
PJATÝMI
PAŽEMI

MLÉČNÝ
VÝROBEK

SPOJKA
PODŘADICÍ

VÝBORNĚ

ANTICKÁ
HRA

V KOSTKY

ČASOVÝ
ÚDAJ

TVÁŘE

OPAK
BONUSU
INICIÁLY
BÁSNÍKA
SLÁDKA

PLÁČ

PŘEDLOŽKA

NA SPODNÍ
STRANĚ

ZNAČKA
VÁPNÍKU

OVOCNÁ
ŠŤÁVA

DOMÁCKY
CEDRIK

TEČKY
NA KOSTCE

ZADNÍ ČÁST
CHODIDLA

ŘÍMSKÝCH
1051

AMERICKÝ
HEREC
(Nicolas)

10. MĚSÍC
MAYSKÉHO
KALENDÁŘE

INICIÁLY
PROZAIKA
LUSTIGA

INICIÁLY
REŽISÉRA
ZELENKY

ČELBY

NÁZEV
NOSOVKY

POLSKÉ
FIATY

1. DÍL
TAJENKY

SCHRÁNKA
NA POPEL
NEBOŽTÍKA

JAGUÁR

KRÁTKÁ
(sukně)

SKLÁDACÍ
PLÁTĚNÉ
PŘÍSTŘEŠÍ

AUTOR:
ROMAN
ČEJKA
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Celý týden můžete po františkolázeňské 
kolonádě korzovat mezi tisícovkou 
kreslených vtipů z celého světa. 
V letošním roce se festivalový humor 
soustředí na téma Historie – od lovců 
mamutů, přes pyramidy a bitvy až 
do dob dnešních. 
Od pátku do soboty na vás pak 
čeká bohatý doprovodný program: 
Železný Zekon, koncert skupiny 
LOKOMOTIVA, skotský dudácký 
a bubenický band The Rebel Pipers, 
koncert skupiny Kiksylend nebo 
zlatá tečka na závěr – kapela Argema. 
Připraveno je bohaté občerstvení, 
zábava i pro děti a především… 
spousta vynikajícího humoru. 
Připravte si tedy bránice a vyrazte 
za námi! Na vaše úsměvy se těší Klub 
kreslířů a humoristů TAPÍR.

Milí čtenáři, podařilo se vám vyluštit naši 
křížovku? Výborně! Pak máte šanci vyhrát 
jednu ze tří cen, které nám do prvního 
čísla věnoval Štěpán Javůrek, autor knížky 
Chaloupky. Knížku s věnováním od autora 
získají tři z vás, kteří nám do 20.  července 
zašlou správné znění tajenky na e-mail: 
redakce@krusnohorskelisty.com, 
a kterým bude přát štěstí v našem 
losování. Přímý přenos z losování pro vás 
budeme streamovat na FB a Instagramu 
#krusnohorsko. 
Přejeme pohodovou zábavu!

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
KRESLENÉHO HUMORU 
5.–10. 7. 2021

LUŠTĚTE S NÁMI O CENY
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Ve všech trafikách a u prodejců 
tisku

e-tapir.cz


