
Nadace St. Joachim dlouho hledala 
způsob, jakým by symbolicky 
připomněla soudržnost zdejších 
obyvatel během pandemie. Nakonec 
se rozhodla prázdné místo na skále 
pod Jánskou kaplí oživit křížem. 
Když vylétla do světa myšlenka na 
osazení Jánské skály, projevila 
se opět síla místní komunity. Ač 
během realizace nepoužívali slovník 
zcela dle zásad Gutha Jarkovského, 
nakonec všichni dokázali zatáhnout 
za jeden provaz. Byla radost celý 
proces  sledovat, a to od plánů 
na umístění přes materiál až 
k samotnému vztyčení. Obrovské 
DÍKY tak patří především Jirkovi 
Tůmovi a Pavlu Hammerovi 
z Jáchymova, Janu Kulhánkovi 
z Božího Daru, Jakubovi Jandákovi 
z firmy Barvy Icolor Jáchymov 
a Tomášovi Bařtipánovi z firmy 
Trompetter Guss CS. Finančně 
přispělo i město Jáchymov. V rámci 
Noci kostelů pak novému kříži 
ze smrkového dřeva slavnostně 
požehnal svěcenou vodou emeritní 
biskup František Radkovský.

Nové výhledy ze skály přes kříž do 
údolí jsou naprosto famózní. Tak 
neváhejte a běžte se kochat!

Za Nadaci st. Joachim 
Lena Pintnerová

Foto: Dominika Dostálová
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čtvrtletník o krušném žití v Rudohoří

JÁCHYMOV MÁ NOVOU DOMINANTU 
V příkrém úbočí nad údolím Jáchymovského potoka se na vysoké skále zvané Jánský vrch od nepaměti 
o Valpružině noci proháněly čarodějnice. Snad proto zde v roce 1734 manželé Vogelhauptovi nechali 
vystavět kapli sv. Jana Nepomuckého ve stylu vrcholného baroka. Od května letošního roku tu ale 
najdete i novou dominantu celého města – čtyřmetrový dřevěný kříž z dílny Jakuba Kostura.
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IDIOTI
Kníže Myškin ze slavného 
Dostojevského románu je idiot. 
Toto označení však nesvědčí 
o jeho schopnostech intelektových, 
nýbrž o jeho dovednostech 
společenských. Protagonista 
románu Idiot totiž přesvědčuje 
své přátele, aby se k sobě 
chovali lépe, nepodváděli se 
a neubližovali si. 
Rozhodně nejsem takhle naivní 
– přesto ale nemám ráda, když 
někdo vlastní vyčůraností (to 
výstižnější označení se sem sice 
nehodí, ale je úplně přesné…) 
dělá idioty z lidí slušných (ač je 
to, zdá se, slovanská tradice – 
Dostojevského román vyšel před 
cca 160 lety). 
Po vyhlášení protipandemických 
opatření na začátku zimní sezony 
se Krušnými horami rozléhalo 
skřípění zubů. Netrvalo však 
dlouho, zima byla letos paradoxně 
po letech ideální a naše malá 
osada se naplnila bez ohledu na 
to, co zrovna létalo ve vzduchu 
a ve zprávách. 
A tak vznikli heroové letošní zimy! 
Noví Rumcajsové a Jánošíkové, 
kteří jsou prostě borci. Tito 
„rebelanti“ se stali společensky 
uznávanými a veskrze halasně 
oslavovanými – vždyť dělají 
dlouhý nos na nenáviděnou 
vládu!!! Češi si nesmí dát nic 
líbit!!!! A totalita už tu byla!!!
No, a z ostatních se zase stali 
po vzoru Dostojevského idioti. Ti 
nikoho neubytovali a opatření 
dodrželi, i když leckdy s velkým 
sebezapřením. („Já idiot, že jsem 
taky někoho nevzal!“)  Prostě 
se úplně zbaběle znemožnili. 
A všichni na ně němě křičeli: 
„Idioti všech zemí, styďte se!!!“ 
Arogance lidí, kteří kopou do 
těch slušných vtípky o vlastní 
vychytralosti a mazanosti, mě 
nesmírně rozčiluje. A nejde už o to, 
jestli se jedná o protiepidemická 
opatření, daně, dotace či ošizené 
pivo. Nikdo se za to nestydí!!? 
Vždyť to není žádná punková 
rebelie, ale pouze touha po zisku, 
co je motivuje… Peníze – tak 
prosté to naše hrdé češství je!
A tak bychom mohli strávit 
alespoň tu jednoduchou rovnici 
mezi prostým lidem a vládou, již si 
zvolil… Podobnost jistě není čistě 
náhodná…
A já smekám před idioty a slibuji 
sama sobě, že se pokusím být 
idiotem také!

na místě) je fakt, že otevřená 
diskuze probíhá ex post, tedy 
v momentě, kdy má investor stavby 
potřebná stanoviska dotčených 
orgánů a stavbě SKYWALKU již 
nestojí skoro nic v cestě. Musím se 
zákonitě ptát, proč takto otevřeně 
nevystupoval investor od počátku 
záměru stavby a proč podcenil 
komunikaci s veřejností. Osobně si 
myslím, že je to čistý záměr. Nechtěl 
si prostě přidělávat problémy. 
Dostávám se k podstatě věci. 
Debata s investorem mně osobně 
zbavila mnohých obav a předsudků 
z hlediska faktické stránky věci, 
nezměnila ale můj celkový názor 
na věc. Skywalk na Klínovec 
nepatří. A to jak z objektivních, tak 
především subjektivních důvodů, 
které v té záležitosti vnímám. 
Musíme opravdu stavět atrakce 
v místech, kde by měla být příroda 
pod přísnou ochranou? Už nám, 
lidem, nestačí výhled z nejvyšší hory 
Krušných hor? Nejsem nepřítelem 
pokroku, ani podnikavých lidí, kteří 
dokáží v horách vydělávat peníze. 
V tomto případě ale platí okřídlené: 
Všeho s mírou! 

Štěpán Javůrek

se často rozhodujeme emočně, 
nikoliv rozumově. Je to tak vlastně 
správně a není radno toto emoční 
rozhodování podceňovat. I já to 
mám stejně. 
Osobně jsem se zúčastnil dvou 
debat, kdy zástupci investora 
prezentovali tento projekt přítomné 
veřejnosti. Debata v Jáchymově, 
určená pro obyvatele města, nebyla 
úplně konstruktivní, spíše chvílemi 
připomínala zákopovou válku. 
Zúčastnilo se jí totiž minimum 
lidí, kteří si přišli na věc udělat 
vlastní názor. Většina příchozích si 
názor do sálu ale přinesla předem 
a hodlala jej hájit do roztrhání 
těla. Daleko věcnější byla debata 
na půdě komise krajského úřadu 
pro UNESCO a cestovní ruch, kde 
padalo mnoho argumentů z obou 
stran. 
Ze strany investora jsem 
zaznamenal profesionální 
prezentaci, která vyvrátila mnohé 
polopravdy běžící éterem, ale také 
mnohá zbožná přání, která spíše 
než realitě odpovídají vysněnému 
scénáři, který si investor stavby 
maluje. Co je pro mě zklamáním 
(a vyjádřil jsem tento názor přímo 

Skywalk. Stezka v oblacích. Téma, 
které v poslední době v centrálním 
Krušnohoří skutečně rezonuje. 
A nejen tam. Je to logické. Realizace 
takové stavby ovlivní ráz krajiny 
a vůbec celkový koncept nejvyššího 
vrcholu Krušných hor na desetiletí 
dopředu. Bez nadsázky. Proto je 
třeba věnovat této stavbě rozsáhlou 
debatu. 
Debata by to měla být věcná, 
založená na argumentech. Měli 
bychom se vyhnout osobním 
invektivám a především šíření 
různých nepravd, ať už stojíme 
v této kauze na té, či oné straně 
barikády. Jedině slušná, věcná 
a kultivovaná debata totiž posune 
Krušné hory a jejich rozvoj dál. 
A o to přeci jde. 
Není to ale úplně tak jednoduché. 
Skywalk je totiž produkt rozvoje 
turistického ruchu v Krušných 
horách. A turistický ruch, to jsou 
především emoce. To, co se jednomu 
zdá moderní a přínosné, může 
považovat druhý člověk za nevkusný 
kýč. Při výběru, kde utratíme své 
peníze, kam se pojedeme podívat, 
co nám připadá přiměřené a co už 
se do prostředí našich hor nehodí, 

KAUZA SKYWALK V SOUVISLOSTECH 
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POKŘTILI JSME LISTY
Historicky první číslo našich 
listů jsme náležitě pokřtili 
v pivovaru Červený vlk na Božím 
Daru. Jeho kmotry se stali 
zastupitelka Karlovarského kraje 
s gescí cestovního ruchu Markéta 
Monsportová, krušnohorský 
spisovatel Štěpán Javůrek a senátor 
karlovarského regionu a starosta 
města Boží Dar Ing. Jan Horník. 
Slavnostnímu aktu přispěl také 
farář Marek Hric. A samozřejmě 
se nemohlo křtít ničím jiným než 
krušnohorským pivem. Video z celé 
akce společně s rozhovory s našimi 
kmotry si můžete pustit na YouTube 
Krušnohorsko TV.   

(red)
Foto: Arnošt Mrázek 

CENA MAgNESIA LITERA ZA 
PŘÍBěH z JácHYMOvA
Lenka ELBE obdržela prestižní 
cenu literární kritiky za knihu 
URANOVA v kategorii Debut 
roku. Tajemný příběh se odehrává 
v Jáchymově a reflektuje některé 
historické momenty města. Naše 
město je tu nahlíženo optikou 
cizinců. Jáchymov se stal inspirací 
poté, co jej autorka navštívila (její 
dědeček byl zavřený v uranovém 
lágru) a pocítila jeho zvláštní 
atmosféru. Kniha je mimo jiné 
o nutnosti blokovat zlo kolem nás. 
Gratulujeme a jsme rádi, že 
Jáchymov přináší inspiraci 
začínajícím spisovatelům. 

Lucie Šafránková
FOTO: Jakub Hněvkovský

NOVINKY

gLOSA
LUCIE ŠAFRÁNKOVÉ

ÚSPěcH KRUŠNOHORSKÉHO 
KATA
Šestého ročníku Mezinárodního 
festivalu kresleného humoru se 
v letošním roce účastnilo 367 
autorů z 54 zemí světa. Celkem 
se na open-air výstavě s tématem 
historie sešlo neuvěřitelných 983 
kreslených vtipů! Každý úsměv 
od návštěvníka je tak pro autory 
obrovským oceněním. O to větší 
úspěch je třetí místo v hodnocení 
návštěvníků, které si letos odvezl 
krušnohorský humorista z Nových 
Hamrů Kat Katovič Kat za námět 
a text vtipu, který nakreslil jeho 
kolega Dan Eisner. 
Připojujeme se k řadě gratulantů 
a těšíme se na další cenné úspěchy!

(red)



 
Jak na vás Krušné hory 
zapůsobily?
Pocházím z východního Slovenska, 
z lázeňského města Bardejov, které 
leží v údolí uprostřed hor. Typově 
je tedy velice podobný Jáchymovu, 
jen ty kopce tady jsou o něco vyšší. 
Kolegové mě varovali, že v oblasti 
Sudet je nesourodá skladba lidí, 
nejrůznější mentality, že to bude 
těžký boj. Až to nahánělo strach. 
Po příchodu jsem ale zjistil, že 
dvě třetiny místních pocházejí ze 
Slovenska, takže jsem se vlastně 
ocitl ve známém prostředí. 

Co vás naplňuje, když zrovna 
nepracujete?
Naštěstí jsem bohatě pohybově 
uzpůsoben, a tak pro mě jakýkoliv 
sport není problém. Hlavně když 
se můžu hýbat. Nejvíc mě asi 
baví fotbal, tenis, hokej, turistika, 
cyklistika a v současnosti asi 
vede motorismus. Za těch 22 let, 
co jsem knězem, už máme partu 
lidí – fotbalový kněžský tým a tým 
halového fotbalu, se kterou se 
účastníme ME kněžských týmů. 
V roce 2019 jsme v Praze dokonce 
vybojovali 10. místo (v konkurenci 
18 týmů). Obrovsky mě nabíjí 
příroda. Absolvoval jsem i týdenní 
pouť ze Starého Hrozňatova do 
Oseka u Teplic, což bylo 300 km 
se značným převýšením nebo 
Krušnohorskou pouť na kolech. 

Zdá se, že pro vaše koníčky 
jsou Krušné hory přímo ideální. 
Prozradíte nám svá oblíbená 
místa?
Nejraději mám asi místo bývalého 

Z východního Slovenska až na 
západ Čech, to je poněkud dlouhá 
cesta?
Absolvoval jsem seminář ve 
Spišské kapitule, tam jsem se 
setkal s biskupem Františkem 
Radkovským a toto osudové setkání 
mě přesměrovalo do Čech. Nejprve 
na Univerzitu Karlovu do Prahy 
a poté do Rokycan, kde jsem 
získal kněžské svěcení. O mém 
zařazení do Jáchymova se mluvilo 
už dlouho, měl jsem nastoupit 
jako pomocný duchovní pátera 
Františka Krásenského, učit se 
od něj a postupně farnost převzít. 
Došlo však k náhlému zhoršení 
jeho zdravotního stavu, a tak jsem 
přišel až po jeho smrti 16. května 
2005. První setkání s místními tak 
proběhlo v den jeho pohřbu. Bylo 
plné vzpomínek na jeho působení 
zde.

Jak člověka vůbec napadne, že se 
stane farářem?
Byl jsem vychován v katolické 
rodině, kde jet na nějakou misi 
bylo samozřejmostí, posvátnou 
záležitostí. Takže na to měla velký 
vliv výchova, vzory kolem mě, lidi 
okolo mě… 

Byla to tedy jasná volba?
Den před svěcením jsem potkal 
spolužačku s kočárkem. Povídali 
jsme si a já si uvědomil, že nikdy 
nebudu mít děti. Hodně mě to 
rozhodilo. Večer jsme to pak dlouho 
probírali s maminkou, poplakali 
si. Jak se ale říká, že Bůh osloví 
člověka vnitřním hlasem, tak mě 
ukázal jasnou šipku. 
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kostela sv. Václava na Rýžovně. 
Nádherná je také trasa z Božího 
Daru na Mílov, Stará poutní cesta 
z Horní Blatné do Potůček má také 
své zvláštní kouzlo. Famózní jsou 
také výhledy do údolí z Popova. 
Mám rád přírodu, když je v ní klid. 
Žádný umělý ruch jako cyklisti nebo 
motoristi mimo vyhrazené trasy. To 
do přírody nepatří. 

Kam nyní budou směřovat vaše 
kroky?
Odcházím do Klatov. Po 16 letech 
budování vztahů jsem nabyl dojmu, 
že přešlapuji na místě. Potřebuji 
nové impulzy, novou energii. Těším 
se na to, ale zároveň mám smíšené 
pocity, když tu po tolika letech 
zanechávám tolik vztahů. Budu se 
ale vracet, třeba na Jánskou pouť. 
Od malička mě doprovází mariánský 
kult, v kapse si s sebou tedy povezu 
i obrázek Marie Věrné z Ostrova. 

Co byste tu rád po sobě zanechal?
Aspoň jiskřičku světla pro lidi 
zkoušené historií tohoto místa. 

Rozhovor vedla: Lena Pintnerová
Foto: Arnošt Mrázek

Málokdy si uvědomíte, že vám někdo doopravdy chybí až do chvíle, než odejde z vašeho života. Farář 
Marek Hric po dlouhých šestnácti letech opouští jáchymovsko – ostrovskou farnost. V jeho plánu ale 
naštěstí je se k nám do Krušných hor pravidelně vracet. Co vše u nás zažil, jak se k nám dostal a co 
ho nyní čeká? Za odpověďmi na tyto otázky jsme se za Markem vypravili do kostela sv. Jáchyma 
v Jáchymově. 

MAREK HRIC: 
BŮH MI UKázAL ŠIPKU 
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Svůj výlet můžete začít v Perninku, 
kde po zdolání naší nejnižší 
tisícovky v podobě Perninského 
vrchu, dorazíte k rozcestníku. 
Stoupání po sjezdovce je opravdu 
vysilující, ale můžete se uklidňovat 
vědomím, že žádné další kopce už 
před vámi nejsou. Na rozcestníku 
se vydáte vpravo, po červené. Kdysi 
malebné výhledy z této hřebenovky 
jsou již dávno zarostlé, někde se zas 
majitelé okolních lesů snaží vytěžit, 
co se dá. I tak je ale cesta lemována 
nádhernými pohledy do přírody. 
Pro ty, kterým již po cestě vytrávilo, 
je po necelých dvou kilometrech 
k dispozici turistický přístřešek. 
Zhruba tři sta metrů za ním 
odbočuje červená značka vpravo, 
vy pokračujte vlevo až k silnici. 
Těsně před ní vede po levé straně 
cesta lesem. Dobrodruzi mohou 
v její blízkosti najít dobře viditelné 
pozůstatky staré cesty s patníky. Ta 
vás dovede k rozcestí Krušnohorské 
magistrály. Přejděte silnici a opět 
zvolte cestu lesem dolů podél 
silnice, po chvíli se opět napojíte na 
červenou značku. Ta vás dovede až 
k cíli naší cesty. 

Vodopád je trochu níže po proudu 
toku, na který narazíte po opuštění 
lesa. Jde o stupňovitý vodopád, 
jehož hlavní dva stupně mají 
celkovou výši okolo dvou metrů. 
Zakončen je malým mělkým 
jezírkem. 
Pak se budete muset kousek vrátit. 
Po minutí mostku přes Bílý potok 
se držte neznačené cesty, která je 
sice o trochu delší, ale rozhodně 
pohodlnější. Na rozcestníku Pod 
Čihadlem pokračujte opět po 
červené, cestou vymletou vodní 
erozí. Na další z křižovatek máte 
několik možností. Buď se vydáte 
vlevo naučnou stezkou Ruprechta 
Fuchse, rodáka z Nových Hamrů 
a fotografa západního Krušnohoří, 
nebo vpravo pod Dvorský vrch se 
skalním útvarem zvaným hradba. 
Třetí možností je dát se rovně údolím 
pod Čihadlem. Všechny cesty vás 
zavedou do Nových Hamrů, odkud 
se můžete vlakem vrátit zpátky do 
Perninku. 
My jsme zvolili tu nejdelší 
možnou trasu. Volným krokem, se 
svačinkami a opékáním vuřtů jsme 
ji zdolali za krásných osm hodin, 
ale zkušený a trénovaný turista 
ji samozřejmě může zvládnout za 
dobu mnohem kratší. 

Milan Veselý   
Foto: Lada Baranek Lapinová,

Lena Pintnerová

výLET NA MILUŠČINY vODOPáDY
Bílý potok pramenící na svahu Zaječího vrchu se po necelých deseti 
kilometrech vlévá do říčky Rolavy. V jeho horní části vytváří malé 
vodopády. A právě na ty si vás dovolíme pozvat. Tentokrát jsme zvolili 
trasu trochu obtížnější, ale na vlastní kůži jsme vyzkoušeli, že ji zvládnou 
malé děti i domácí mazlíčci.

#krusnohorskooznačte nás nebo sdílejte
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SVíCeN S NáDeCHem PODZImu
Jeřabinou, symbolem Krušných hor, 
ozdobila Andrea Havlíčková skleněný 
svícen pomocí techniky drátkování. 
Andrea již několik let tvoří pod značkou 
Cesta z města. Svícen lze objednat na 
FB nebo Instagramu Cesta z města 
anebo na e-mailu: ajahavlickova@
seznam.cz, cena je 250 Kč.

ROSTOuCí LACLáČe V eKO STYLu 
Stvořeno s láskou v srdci Krušných 
hor. Pod značkou Máma v lese 
začala šít pohodlné oblečení pro děti 
s principy „slow fashion“ a „zero 
waste“ Zdeňka Bílková. Lacláče jsou 
z nepočesané teplákoviny, a díky 
prodlužovacím nápletům je můžete 
zvětšit až o tři velikosti! Látka nese 
označení Öeko-Tex standard 100, 
a je k dispozici hned v několika 
barevných variantách. Cena se odvíjí 
dle velikosti od 800 Kč, svůj originální 
kousek si můžete objednat na FB nebo 
Instagramu Máma v lese.

JeLeN ZLATem ZDOBeNÝ 
Keramická brož zdobená patinou, 
razítkem a pravým zlatem. Autorka 
si zkrátka ráda hraje a kombinuje 
nejrůznější výtvarné techniky. 
Výsledkem je pak originální šperk, 
jaký doma jen tak nikdo nemá! 
Martina Škopová tvoří pod přezdívkou 
Sayako. Nejraději vylévá, modeluje či 
deformuje ušlechtilý bělostný porcelán, 
který zdobí pravými keramickými 
naglazurovými i podglazurovými 
barvami, zlatem nebo listry. Jemné 
a romantické motivy mnohdy přerůstají 
v provokativní až přisprostlé. Jelení 
brož můžete zakoupit za 290 Kč na fler.
cz/sayako, Instagramu sayako.design, 
facebooku Sayako´s Art nebo na emailu 
sayako@email.cz

KALeNDáŘ PLNÝ KRuŠNÝCH HOR
Neobvyklé záběry, plné tajuplného 
světla a skrytých krušnohorských 
zákoutí nabízí kalendář Krušných hor 
pro rok 2022. Najdete zde fotografie 
Dominiky Dostálové a Jaroslavy 
Kubínové. Kalendář vydává naše 
Lokálka a k dostání bude u vybraných 
partnerů i v e-shopu Nadace st. 
Joachim za cenu 150 Kč.

BOžíDARSKá VLKOVICe 
Pivní pálenka z Pivovaru Červený 
Vlk s obsahem alkoholu 42 %. Láhev 
skromná, zajímavého tvaru. Obsah 
příjemné barvy i vůně. První chuť je 
hodně nezvyklá, ale není nepříjemná 
a po pár vteřinách zmizí. Poté ucítíte 
chmelový ocásek.. U jedné skleničky 
rozhodně nezůstanete. 
Pokud hledáte něco, co ozvláštní váš 
bar anebo hledáte, čím obdarovat 
přátele či svého šéfa, touto volbou 
rozhodně nešlápnete vedle. Vlkovici 
zakoupíte přímo v božídarském 
pivovaru za cenu 490 Kč.

KRUŠNOHORSKÉ TRENDY
krásně,“ pokračuje Vojta. 
Ochutnali jsme naprosto luxusní 
šťavnatý jelení burger. Jeho 
dokonalou chuť podtrhává tak 
akorát široká červená houska 
a domácí omáčka. Chloubou 
podniku je hovězí burger ANGUS, 
oproti jelenovi trochu sušší, ale 
přesto vynikající. Člověk má potíže 
svou porci vůbec dojíst, i tak jsme se 
těšili, že ochutnáme ještě vyhlášený 
kebab. Naše děti, které mají obvykle 
potíže sníst alespoň polovinu, však 
tentokrát neotálely, a na nás zbyly 
jen drobky. Kebab Lokál nabízí 
i dovoz, takže snad poprvé po letech 
si mohou teplé a kvalitní jídlo nechat 
dovézt i lidé z krušnohorských 
kopců. Přes léto zazářili Andrea 
s Vojtou s dovozem zmrzliny, na 
zimu plánují teplé polévky. 
Ten prožitek stojí za to! Za naši 
redakci dáváme čistých *****

Text a foto: Lena Pintnerová

stavbu podpoří či nikoliv. Je nás 
v Jáchymově něco kolem dvou 
tisíc a každý z nás má logicky 
jiné priority, jež bude při svém 
rozhodování zohledňovat. Někdo 
řeší cenu pozemků, která je 
mimochodem navržena k jednání 
v opravdu nízké hodnotě (2000 kč/
m2), jiný otázky spojené s větším 
pohybem osob, jako je doprava, 
nepořádek, zvýšená kriminalita, 
někdo zase apriori aspekt 
environmentální a koneckonců se 
mezi námi určitě najdou i tací, které 
zajímá vzhled SkyWalku jako takový 
a narušení genia loci Klínovce 
a jeho okolí. Hodně také rezonuje 
otázka, co nám to vlastně jako 
obci přinese, jaký z toho bude mít 
běžný občan užitek. Proto je zásadní 
informovanost občanů nepodcenit 
a poskytnout opravdu ověřené 
a podložené skutečnosti, nikoliv 
dezinformace. 
Zákonodárce v podobě místního 
referenda vložil lidem do rukou 
opravdu silný instrument. Po 
zkušenosti se sběrem podpisů 
věřím, že váš hlas bude slyšet 
a nenecháte jej propadnout.

Michal Baláž, 
zastupitel města Jáchymova

Andrea je z pražského Žižkova, 
Vojta z Abertam. Spolu se vypravili 
na zkušenou do Rakouska a v době 
pandemie se rozhodli otevřít si gastro 
podnik v Perninku. Zní to šíleně? 
„Můj sen to byl dlouho. Máme tu 
stovku restaurací, kde si dáte třeba 
svíčkovou, ale klasický burger do 
ruky, na to jen tak nenarazíte,“ 
osvětluje Vojta svůj nápad. Bistro 
tvoří trámy ošlehané sluncem 
a větrem, po stěnách visí úctyhodné 
kulatiny syrového dřeva, malba od 
Radka Slabého alias Cashoneho 
vzdává úctu hornické historii. A další 
vychytávky přibývají doslova den ode 
dne. 
Dobré věci se líhnou pomalu, ani 
jídlo v tomto směru není výjimkou. 
Důležitá je hlavně kvalita a pohoda. 
Proto taky první otázka, kterou 
uslyšíte není „Co si dáte?“, ale 
„Jak se máte?“ „Chceme, aby lidi 
přepli strunu, zastavili se aspoň na 
chvíli a uvědomili si, jak je na světě 

Vážení 
Krušnohorci,
dovolte mi 
stručnou reakci 
k investičnímu 
záměru SkyWalk 
– stezka 
v oblacích 
na Klínovci. 

Mám velkou radost, když mohu 
deklarovat, že se podařilo posbírat 
potřebné hlasy pro vyhlášení 
místního referenda v Jáchymově, 
jenž bude probíhat 8. a 9. října, 
společně s volbami do Poslanecké 
sněmovny. Za členy petičního 
výboru bych chtěl všem, kteří 
přispěli svým podpisem, upřímně 
poděkovat. Společně jsme to 
dokázali, a budeme tak mít možnost 
rozhodovat o směrování naší obce, 
o našich životech.
Po vyhlášení referenda, bude 
neméně důležité, aby se občané 
k referendu také dostavili a vyjádřili 
svůj názor.
Nyní je na vedení města, aby 
občanům poskytlo co nejvíce 
verifikovatelných informací ohledně 
tohoto projektu a samozřejmě 
důležitá bude i cesta, kterou k tomu 
vedení města zvolí. Pouze tak se 
budou občané moci svobodně 
a bez výčitek rozhodnout, zda tuto 

gASTRO
KeBAB LOKáL V PeRNINKu, KRuŠNOHORSKÉ 
BISTRO NA POHODu

KALENDáŘ 2022



Rodinné centrum Sluníčko v Ostrově si na podzimní prázdniny 
připravilo pro děti od 4 do 10 let příměstský tábor s vojenskou 
tématikou. Svého potomka mohou rodiče přihlásit na všechny tři nebo 
jen na jediný den. Tábor prověří fyzickou zdatnost, děti budou plnit 
úkoly v přírodě, naučí se maskovat. Kromě her je čeká také návštěva 
IZS. Přihlásit se můžete přímo ve Sluníčku nebo můžete využít 
přihlášení přes FB, Instagram a web slunickoostrov.cz. Cena tábora je 
1100 Kč nebo 400 Kč za jeden den. 
Na akční příměstský tábor i jiné akce rodinného centra Sluníčko 
zve Blanka Krejzová

(red)
Foto: Blanka Krejzová
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Klub česko-německého partnerství byl založen v roce 2018 čtveřicí 
lidí, kteří se scházeli v Litvínově, aby se navzájem lépe poznali a učili 
česky a německy. Z neformálních setkání se zrodilo přátelství a vznikla 
facebooková skupina a později zájmové sdružení, které se zcela konkrétně 
zasazuje o soužití mezi Čechy a Němci.
Naše aktivity mají široký záběr, společně poznáváme zvyky, tradice 
a potřeby druhých, sousední zemi, běžný život na obou stranách hranice.

Jednou měsíčně se koná setkání klubu, na kterém je každý srdečně vítán.
V Litvínově, v restauraci „U partíka“, se koná setkání každou druhou 
středu v měsíci od 18 hodin.
V Nejdku u Karlových Varů, v restauraci „U žáby“, se koná setkání každou 
poslední středu v měsíci od 18 hodin.

Důležitý je pro nás osobní kontakt a přímá spoluúčast členů klubu. 
Podporujeme a „provokujeme“ skutečná setkání a společné akce a zážitky.
PŘIDEJTE SE – BUĎTE AKTIVNÍ !!!

www.klub-cz-de.com
Foto: Bernd Leuoth

ČESKO-NěMEcKý SPOLEK

Geniální hudebník Justin Lavash 
pochází z Londýna, ale již několik let 
žije v Praze. Jeho hudba tak doslova 
překračuje hranice bluesu, folku 
a jazzu. Zaujme především svou 
fenomenální hrou na kytaru, která 

JUSTIN LAVASH | 2. říjen 

Již 18. ročník Dámské jízdy se na Božím Daru pojede/půjde za každého 
počasí. Letošní tématem je mořský svět. Zveme tímto ženy všeho věku, 
od batolat po babičky, s maskami i bez na pětikilometrový okruh, kde se 
neposuzuje sportovní výkon, ale pohoda všech účastnic. Registrace od 9.00 
ráno, v 10.30 rozcvička a startujeme v jedenáct! 

(red)
Foto: Kateřina Machová

DáMSKá JÍzDA | 28. října

PODzIMNÍ vOJENSKý TáBOR | 27. – 29. října 

vychází z hudební školy Richarda 
Thompsona a Johna Martyna. 
Jeho vlastní zpěv, syrově hluboký 
a uhrančivý, vtáhne posluchače 
do skladeb, kde silné (nezřídka 
autobiografické) příběhy střídají 

poetické imprese. Rozhodně si 
nenechte ujít jeho jedinečný koncert 
v ostrovské Jakoby kavárně! Pro 
vysoký zájem je nutné si své místo 
předem rezervovat na emailu 
info@jakobykavarna.cz

Jirka Netrh
Foto: archiv autora

Fanoušci simulátorů všeho druhu, zbystřete! Při víkendové akci v ostrovské městské knihovně si můžete pronajmout 
vlastní místo a společně s ostatními hráči si užít např. EuroTruck Simulator 2 s jeho novým multiplayerem, Spintires, 
MudRunner nebo SnowRunner. Společně se pokusíte i rozjet farmu v některém z Farming Simulátorů. Registrovat se 
můžete na webu czlan.cz

(red)
Foto: CZLAN z.s.

czLAN WinterShock | 19. – 21. listopadu 



NEbOJTE SE 
FERRATY!
Ne, nebojte se, nejedná se o známé-
ho automobilového upíra. Ferrata 
je tak trošku adrenalinový relax 
v přírodě. A zdolat Ferratu, neboli 
zajištěnou cestu, již dneska nemusí 
být nutně podmíněno cestou do 
vysokých skal a potřebným vybave-
ním. Máte chuť si vyzkoušet, jaké 
to je? 
Pojďte s námi navštívit naši kruš-
nohorskou Seifertovu ferratu. 
Vybudoval ji osobně majitel hotelu 
Seifert jako doplňkovou aktivitu pro 
hosty. Svůj záměr a cesty samotné 
konzultoval s Karlem Vozábem, kar-
lovarským horolezcem.
Přestože Ferrata patří k hotelu, 
je přístupná i široké veřejnosti. 
K otestování vašich dovedností Vám 
nabídne hned čtyři trasy s obtíž-
nostmi lezení A (snadná trasa), B, C 
(středně náročné trasy), D (trasa pro 
zkušené) a tří tras o délce 50 metrů 
a jednou 60metrovou.

monolog před usnutím

Večer sobotní, pomalu vloudil se 
do kraje
a blízký potok svou píseň věčnou 
zpíval.
Na lidi okolo, sobecky nedbaje,
v té melodii, vše kolem jsem 
vnímal.

Jak ptáci pomalu tichnou 
a slunko se ke spánku ukládá
a Ty hned vedle – maluješ si 
krásně.
Jak lesy voní smolou, a poseklá 
tráva na louce uvadá
a mě napadly slova téhle básně.

Jak zvláštní je nálada, co právě 
mě popadá,
uprostřed téhle krajiny lesní.
Jak rychle noc vkrádá se do 
kraje,
a o tom, co se smí, a co se 
nesmí.

Nic není na věky a život zběsile 
žene se dál
já raději vždy rýmoval, než 
zbytečně mluvil nebo hloupě 
psal…
A když teď vzpomenu si na 
Tebe, a na ně
to první co vybaví se, jsou ty 
Tvé, ledové dlaně.

Milan KAT Veselý 

Autorka kreseb: Rena Jedličková

Okénko poezie

Chodíte rádi do přírody či po 
zajímavých místech v Jáchymově? 
Plníte rádi různé úkoly a hledání 
odpovědí na zajímavé otázky je pro 
vás výzva? Umíte využívat mobil 
i pro jiné činnosti než sociální sítě 
a hraní online her pořád dokola? 
Víte, co jsou to QR kódy a co vše se 
za nimi může skrývat?
Pojďte si s námi, a přesto bez nás, 

projít známá i zcela neznámá místa 
v Jáchymově a jeho okolí a trošku 
si u toho zasoutěžit. Skautské 
středisko Arnika Jáchymov si pro 
vás připravilo náměty na zajímavé 
soutěžní vycházky. K účasti 
potřebujete jen mobilní telefon 
s nainstalovanou čtečkou QR kódů, 
mobilní internet a touhu si trochu 
hrát a objevovat.

KAŽDý MěSÍc JINá PROcHázKA!
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V rámci vycházek jsme již navštívili 
řadu krásných vyhlídkových míst 
a jednu kouzelnou studánku. 
A protože se cíle výletů stále 
mění, aktuální námět na soutěžní 
vycházku naleznete na našem FB 
arnikajachymov. Na vylosovaného 
účastníka, který zaslal správné 
odpovědi, čeká drobná odměna, 
kterou jistě využije při svých 
výletech do přírody. 
Těšíme se na vaši účast!

Foto a text: Tomáš Barth, vedoucí 
střediska Junák – český skaut

Pokud jsme vzbudili Váš zájem, 
nezbude Vám nic jiného než se vy-
pravit do Nových Hamrů. Parkovat 
se dá na náměstí, anebo pokud 
si chcete užít den bez automobilu 
a popřípadě si dát po úspěšném 
zdolání ferraty nějaký osvěžující 
mok, lze jet vlakem. 
Potřebné vybavení si můžete zapůj-
čit v již zmiňovaném hotelu. Aktu-
álně mají k dispozici tři dospělácké 
sady a jednu dětskou. Hodinová 
sazba za vypůjčení, je podle infor-
mací obsluhy 150 Kč. To je podle 
nás plně dostačující doba k zdolání 
minimálně jedné z vybraných tras. 
Pokud vlastníte vybavení své, je 
doporučen ferratový set s páracím 
tlumičem, sedací úvazek, přilba 
a prstové rukavice. 
Ferratu najdete snadno, je takřka 
za hotelem Seifert. Když přejdete po 
mostku přes říčku Rolavu a vydáte 
se vlevo, zhruba po 170 metrech 
stojíte před ní. Na startu je kromě 
plánků tras a bezpečnostních 
upozornění umístěná i kasička na 
dobrovolný příspěvek, který slouží 

pro údržbu této zajímavě atrakce.
Obtížnost trasy volte opravdu podle 
svých zkušeností a schopností.

Milan Veselý
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Profesionální výtvarníci, známé 
osobnosti, děti i lidé, co často tužku 
v ruce nedrží, ti všichni po celý rok 
kreslili obrázky na podporu dětí 
s onkologickým onemocněním. Úkolem 
bylo ztvárnit přání, která byste rádi 
viděli klíčovou dírkou. Cílem projektu 
je zvýšit povědomí o problematice 
dětské onkologie v Karlovarském 
kraji, podpořit dětské pacienty 
a získat finance na nákup nezbytného 
zdravotnického materiálu. Došlé kresby 
se 18. září dražily ve Františkových 
Lázních. Výstava pak bude putovní, 

vážení luštitelé, v prvním čísle jste 

mohli soutěžit o knížku chaloupky 

s věnováním autora. Šťastnými výherci 

jsou Simona Jandová z Bruntálu, zdeněk 

Sládek z Ostrova a Karolína Latochová, 

rovněž z Ostrova. Gratulujeme!

Tentokrát soutěžíme o tři ceny z rubriky 

Krušnohorských trendů. Tajenku 

křížovky můžete zasílat společně se 

svým jménem a adresou na email 

redakce@krusnohorsko.com nebo 

poštou na adresu LDA Krušnohoří, 

Třída Dukelských hrdinů 339, 362 51 

Jáchymov, a to nejpozději do 17. října. 

Předmět e-mailu nebo obálku označte 

„TAJENKA“. 

Držíme palce a přejeme zábavné 

luštění!

KLÍČOvá DÍRKA POMáHá

vYLUŠTěTE SI TRENDY!
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ve všech trafikách a u prodejců 
tisku

e-tapir.cz

díky tomu chtějí organizátoři projektu 
získat potřebné finance pro nemocnice, 
kde se o děti starají.
S myšlenkou přišli Aleš Strnad 
z Komunitního centra Chebsko z. s. 
a Mirek Vostrý z Klubu kreslířů 
a humoristů. Chcete-li se zapojit, ať už 
jako autoři obrázků nebo pořadatelé 
putovní výstavy, určitě se ozvěte! 
Projekt Klíčová dírka bude pokračovat 
i v příštím roce!
Více informací najdete na webu 
klicovadirka.cz

(red)


