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PUTOVÁNÍ HISTORIÍ
V mihotavém světle svíček se před 
500 lety začala přetvářet podoba 
hornické krajiny Krušných hor. 
Kdo se umí dobře dívat, přítomnost 
hornické činnosti i po takové 
době rozpozná. Krušnohorský 
les je plný zarostlých propadlin 
štol, kopců z vyvážek a zaniklých 
odvodňovacích kanálů. Krušné 
hory jsou díky hornické historii 
naprosto unikátní, a právě proto 
přibyly na seznam světového 
dědictví UNESCO.
V rámci našich toulek 
Krušnohorskem jsme zavítali 
do hornického revíru Zlatého 
kopce, který proslul především 
těžbou cínu, železa, mědi a zinku. 
Protéká tudy Zlatý potok, v němž 
jsou dodnes dobře viditelné 
stopy hornické činnosti. Stejně 
jako v jeho okolí. Několik metrů 
nad ním se ve strmém kopci 
nachází rozsáhlý důlní komplex 
ze 16. století. Můžete ho dokonce 

navštívit, a to díky zpřístupněné 
štole Johannes – národní kulturní 
památce.
My jsme se do Johannesu vydali, 
naším průvodcem byl Tomáš Malý, 
který společně se svým kolegou 
o památku pečuje od samého 
počátku. Štolou z osmnáctého 
století procházíme do Velké 
komory ze století šestnáctého. 
„Je to jako bychom putovali 
historií,“ vtipkuje Tomáš. Velká 
komora je vlastně spíše obrovská 
komora, hloubili ji odhadem 
po 200 let. Než byla zbudována 
přístupová štola Johannes, 
dostávali se horníci 12 metrů pod 
povrch úzkou jámou, nad kterou 
stál žentour s ručním pohonem. 
Dnes si na povrchu můžete 
prohlédnout jeho repliku. Komora je 
jakýmsi středem celého komplexu, 
ze kterého vedou další chodby do 
menších komůrek. „Je to jako řez 
ementálem,“ dokresluje Tomáš.

Mít takto obrovskou komoru 
přístupnou a především 
zabezpečenou je opravdu 
celosvětovým unikátem. V komplexu 
je 100% vlhkost a celoročně 
konstantní teplota se pohybuje 
kolem 7 °C. To je ideální klima pro 
dřevěné vzpěry, které díky tomu 
pomaleji degradují. Zatímco kov 
by rychle zreznul, dřevo výborně 
drží. Na některých místech (např. 
v zatopených jámách) tak můžete 
narazit i na 200 let starou výdřevu. 
Kochat se tu můžete bílými 
kresbami, které na dřevě i na 
stěnách vyčarovalo mycelium. Oba 
průvodci vše pravidelně kontrolují 
a v případě potřeby obnovují. 
Menší kousky dřeva mohou na 
místo dopravit štolou, ty větší musí 
vytáhnout do kopce až k žentouru 
a původní jámou spustit na lanech 
do komory. Takové fitness jen tak 
někdo nemá!

Pokračování na str. 7

foto: Z krušnohorské louky, Kristýna Güttnerová
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GLOSA
LENY PINTNEROVÉ
NOVODOBÍ HRDINOVÉ

Strach je mocným pomocníkem. 
Už je to víc jak třicet let, co nás 
„ti nahoře“ mohli dokonale 
ovládat prostřednictvím 
strachu. Říct svůj názor na 
veřejnosti mohlo znamenat 
ztrátu zaměstnání, vyškrtnutí 
dětí ze středoškolského 
či vysokoškolského systému, 
omezení vycestování nebo 
uvěznění. Dnes si tuto dobu 
připomínáme na pietních akcích, 
aby zapomenutá minulost 
neměla šanci se opakovat. 
Je až k smíchu/k pláči (škrtněte 
si nevyhovující), že ti, kdož 
kladou věnce s největší pompou 
využívají faktor strachu 
i v dnešní době ku svému 
prospěchu. Vedou si deníčky, 
štosují složky a vyhrožují. 
Samozřejmě mimo záběry kamer. 
Až s otcovskou starostlivostí, 
však to s námi myslí dobře. 
Chceš psát své myšlenky na 
sociální sítě? V pořádku, ale 
dej pozor, jaké… mohlo by se 
stát, že přijdeš o místo. Máš 
jiný názor než já? Hledej si 
jiné místo k podnikání. Zdá se 
vám to jako z minulého století? 
Kdepak, to je realita dnešních 
dní. A tak i půlmetrový skrček 
skáče výš a výš, až tam, kam mu 
to váš strach dovolí. Ale pozor! 
Přichází volby a s nimi ovládne 
strach i tyto „nadřazené“. 
Pomalu se začnou promazávat 
osobní profily, aby se nedaly 
dohledat dřívější postoje. Člověk 
má totiž kromě strachu i velkou 
tendenci k zapomínání. Pak 
už stačí jen aplikovat staré lidové 
moudro o stokrát opakované 
lži a stáhnout se tak trochu 
do zapomnění. Z knihoven začnou 
mizet politicky nevyhovující 
romány a témata, která doteď 
rezonovala společností, zmizí 
úplně. Zase se objeví, po volbách, 
a to už beze strachu ze ztráty 
korýtek. Nezapomínejme, jde to 
i bez složek a notýsků, a hlavně 
se nebojme. I když v dnešní 
době je projev vlastního názoru 
hrdinstvím.

POMOZTE ZACHRÁNIT ŘETÍZKÁRNU!
Hornická krajina Krušnohoří před 
500 lety vypadala úplně jinak 
než dnes. Na místě dříve čilého 
pracovního ruchu je dnes ticho 
a prázdno. Stejně tak si doba vzala 
i vzpomínky na krutou historii 
zdejších trestaneckých pracovních 
táborů z 50. let. Většina staveb 
se sesunula k zemi a na některých 
místech, spojených s utrpením 
zdejších vězňů, vyrostly veselé 
rekreační domečky a sportovní 
areály. Mezi největší patřil tábor 
Rovnost u Jáchymova, kterým 
prošly tisíce politických, retribučních 
a kriminálních vězňů. V roce 1960 
byl zrušen a srovnán se zemí, jeho 
minulost se stala nepohodlná. 
Dnes je celý prostor bývalého dolu 
a tábora na seznamu UNESCO, 
v původním stavu zde však zůstala 
jen jedna jediná budova. Nemá okna 
ani dveře a její stav se den ode dne 
horší.
Jedná se o budovou zvanou 
„Řetízkárna“. Vězni se v ní převlékali 
po příchodu ze šichty a na řetízcích 
pak vytahovali oblečení ke stropu, 
aby rychleji proschlo. Záchrany 
stavby se ujal spolek Političtí 
vězni.cz, který v ní vidí obrovský 
potenciál pro důstojnou připomínku 
historie lágru i místní důlní paměti 
obecně. Do budoucna má objekt 
sloužit jako komunitní centrum pro 

vzdělávání o Krušných horách, jeho 
obyvatelích a traumatech 20. století. 
Vznikne tak prostor pro setkávání 
zájemců o tuto problematiku, 
studentů a pamětníků.
Prvním a zásadním krokem 
k záchraně Řetízkárny je odkoupení 
objektu od současného soukromého 
vlastníka. Spolek proto vyhlásil 
finanční sbírku, do které můžete 
přispět i vy. Spolek Političtí 
vězni.cz má bohaté zkušenosti 
s dokumentací životních příběhů 
bývalých politických vězňů, léta 
se aktivně věnuje místům spojeným 
s komunistickou perzekucí, zejména 
pracovním táborům na Jáchymovsku. 
Vzpomeňme obnovenou Naučnou 
stezku Jáchymovské peklo, 

kterou mladí badatelé předali do 
užívání veřejnosti v roce 2015 díky 
crowdfundingové sbírce. Nemusíte 
se proto obávat, že by váš příspěvek 
skončil v nepovolaných rukou. Půjde 
navíc jen o příspěvek na snížení 
půjčky, kterou si spolek musí na 
záchranu Řetízkárny vzít.
Pokud máte chuť podílet se na 
tom, aby zdejší historie nebyla 
zapomenuta, navštivte stránky 
retizkarna.cz 
Dozvíte se zde spoustu zajímavých 
informací o celém projektu, záměrech 
jeho organizátorů a najdete tu i číslo 
účtu, na které můžete svůj příspěvek 
zaslat.

(red)
Foto: Michael Vácha

NOVINKY
ŠTOLA SLAVÍ SEDMDESÁTKU
V červenci uplyne sedmdesát let od 
první ražby Štoly č. 1 v Jáchymově. 
Na jejím vzniku se podíleli političtí 
vězni z tábora Svornost. Průzkumná 
štola měla zjistit výskyt uranových 
rud, měří 260 m a v současné 
době je zpřístupněna veřejnosti. 
Uvidíte koleje, důlní vozíky, 
mohutné mřížové katry… dozvíte 
se více o historii politických vězňů 
i různých technikách dobývání. 
Na prohlídku mohou i děti od pěti 
let. Prohlídka se zasvěceným 
výkladem rozhodně stojí za to, 
neváhejte se proto předem objednat 
na jachymov@muzeum-sokolov.cz 
nebo tel.: 601 289 121.

WELLNESS S KNÍŽKOU
Třetí ročník festivalu Knižní lázně 
letos budou hostit Mariánské 
Lázně. Čekají na vás jarmark 
malých nakladatelů a knihkupců, 
autorská čtení, odborné diskuse, 
představení současné knižní tvorby, 

autogramiády, workshopy pro 
dospělé i děti, koncerty, divadlo 
i Letní škola psaní. Jak vidno, 
na relax s knížkou moc času 
nezbude. Nicméně ani letos nechybí 
soutěž o Čtenářský pobyt, která 
upozorňuje na pozitivní dopady 
četby a času stráveného v klidném 
kulturním a lázeňském prostředí. 
Na stránkách kniznilazne.cz 
se můžete do 9. června přihlásit 
a vyhrát luxusní wellness pobyt 
v lázních. Podmínka je jediná, 
přečíst alespoň jednu knížku.

POPOVSKÁ BŘÍZA 
JE VE FINÁLE
Každým rokem mají lidé možnost 
přihlásit stromy ze svého okolí do 
ankety Strom roku. V letošním 
roce se sešlo neuvěřitelných 
55 nominací ze 13 krajů. Z toho 
jich do finále postoupilo pouhých 
dvanáct. Mezi nimi je také jediný 
reprezentant Karlovarského kraje 
– Popovská bříza ze zaniklé obce 
Popov nad Jáchymovem. O vítězi 
nyní bude rozhodovat veřejnost 
formou SMS hlasování. To se spustí 
20. června a probíhat bude zhruba 

do konce srpna. Vítězný strom pak 
získá zdarma odborný posudek 
a postoupí do evropského kola 
soutěže.
Anketa Strom roku slaví již 
desetileté výročí. Za tuto dobu 
posoudila 1608 návrhů a započetla 
více než 700 000 hlasů. Anketa 
probíhá nejen v České republice, 
ale i v 16 zemích Evropy. Jejím 
cílem je vzbudit zájem lidí o stromy 
v jejich okolí a představit jim 
bohaté příběhy, které jsou s nimi 
spojeny. V loňském ročníku 
se do finále dostal „soused“ 
letošního nominanta, Popovská 
lípa, k vítězství jí však nakonec pár 
hlasů chybělo. Letos by to mohlo 
zaniklé obci Popov vyjít, stačí držet 
palce a hlasovat! Více informací 
o celé anketě najdete na stránkách 
stromroku.cz
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KRUŠNOHORSKÉ BYLINKAŘENÍ
Každý rok na půdě usuší 200 kilo kopřiv, kořeny kostivalu nakládá po kbelících, nosí plné košíky bylin a nejlíp se cítí 
na rozkvetlé louce. To je Kačka Bílková, krušnohorská bylinkářka. Spolu se svým manželem Jirkou provozuje Krušnohorskou 
apatyku v Jáchymově. S Kačkou jsme vyrazily ven a povídaly si nejen o léčivých účincích krušnohorských luk.

Ať začneme popořadě, kde začala 
tvá bylinková cesta?
Já jsem od malička byla takový 
bylinkový „otrok“ svojí maminky. 
Vždycky jsme se sestrou musely 
sbírat ty malé květiny, které bylinkáři 
sbírají neradi, třeba sedmikrásky. 
Chodily jsme na ně s malými košíčky. 
V pubertě mě to štvalo, vůbec 
jsem s bylinami nechtěla mít nic 
společného. Maminka mě nechala 
a samozřejmě, že jsem se k tomu 
potom s láskou vrátila.

Kdy pro tebe začíná bylinná sezóna?
No já prakticky jedu pořád. V zimě 
si sice říkám, že si odpočinu, ale 
vždycky do toho něco přijde. Od 
půlky května do půlky července se 
mnou prakticky není řeč. Jsem pořád 
někde venku a mám stres, protože 
něco kvete a já to nestíhám posbírat. 
V létě pak potřebuji natrhat rostliny, 
které naložím do olejů. Na podzim 
plody a další kořeny, třeba kostival. 
A potom musím sušit, řezat, porcovat, 
třídit, pytlovat, přehazovat... Kořeny 
se dosušují v sušičkách. Takže 
naše dvoupatrová půda je neustále 
v permanenci.

A neunavuje tě ten stres?
Naopak, mě ty byliny nabíjí. Pracuji 
ještě v zahradnictví, tak je to potom 
příjemný, i když aktivní, odpočinek.

Počkej, ty ještě pracuješ 
v zahradnictví?
Na plný úvazek, bylinkami se 
zabývám po práci. Mě to i v tom 
zahradnictví baví, děláme parky, 
rybníky, je to parádní práce. A navíc 
mi vždycky vyjdou vstříc, když něco 
kvete, můžu se i utrhnout z práce 
a jít sbírat. Třeba na třezalku mám 
většinou jen tři dny, tu nesmím 
prošvihnout.

No, a jak jste teda dospěli k tomu, 
že jste si s manželem otevřeli 
bylinkárnu?
Můj muž, Jirka, je ekonom. No, a on 
mi pořád říkal, že lidem ty rostliny, 
masti a výluhy prostě nemůžu 
dávat zadarmo. Ono mi to trochu 
přerostlo přes hlavu, já bych totiž 
rozdala úplně všechno. Na začátku 
jsme jezdili po řemeslných trzích 
s mastmi a s čaji. Pak nás oslovil 
pán z Jáchymova, že by chtěl obnovit 
tradici lékárny a chtěl by tam mít 
bylinkárnu.

A jak to máte s manželem 
rozdělené?
Jirka je ten, kdo dělá všechnu 
administrativu, vede e-shop, řeší 
věci se živnostenským úřadem, 
s hygienou, s Českou potravinářskou 
inspekcí, vytváří etikety a spoustu 
dalšího. To je práce, kterou bych 
dělat nemohla, ale Jirku to baví.

Pojďme mrknout na konkrétní 
bylinky, kterou na jaře nejraději 
popíjíš? Na kterou se těšíš?
Na jaře běžně piju kontryhel. Jdu, 
utrhnu, zaleju a vypiju. Je to 
naprosto úžasná bylina pro ženy, 
harmonizuje cyklus, je protizánětlivá 
a blahodárná pro ženské orgány. No 
a pak číhám na třezalku a na květ 
černého bezu.

Co bys doporučila, aby si místní 
nasbírali a měli stále doma?
V Krušných horách je spousta černého 
jeřábu, jeřabiny a hlavně šípku! Šípek 
lidé v poslední době zatracují, není 
teď moderní. Každý chce ostropestřec 
a rakytník. Ale on je vlastně šípek 
podstatně lepší. Umí posílit játra a je 
plný vitaminu C. A na jarní únavu jsou 
pak výborné rané výhonky borůvčí. 
Stačí je zalít jako čaj nebo je nasypat 
na chleba s máslem. Ony to totiž 
snižují hladinu cukru v krvi. Ideální je 
byliny jíst, když jsou čerstvé. Vždycky 
mi přišlo zvláštní, že se lidé bylinkami 
neléčí, když je všude kolem sebe mají. 
Třeba když máte horečku nebo nějaké 
mírné bolesti – dejte si všedobr horský. 
Není to tak, že bychom byli nějací 
blázniví biolidi, prostě když to jde 
a mám na louce za domem řepík nebo 
měsíček, snažím se ho používat.

A jsi spíš pro čaje nebo pro sirupy 
a likéry?
Já jsem jednoznačně pro čaje. Ale 
snažím se lidem vyjít vstříc. On totiž 
čaj na poličce v kuchyni neléčí a stává 
se dost často, že tam skončí. Sirup 
nebo likér si lidé spíš vypijí celý. 

A když někomu kupujete jako dárek 
čaj, tak to není úplně ono. To by si 
měl člověk koupit sám s tím, že ho 
bude opravdu pít. Vždycky jsem měla 
výčitky, že mám ty bylinky z přírody 
a beru za ně peníze. A nemohla jsem 
se s tím srovnat. Ale pak jsem si 
vlastně uvědomila, že nevydělávám na 
bylinách, ale na lidské lenosti. Bylinky 
si přece může nasbírat úplně každý.

Jasně, ale já třeba o bylinách 
nic moc nevím. Ty jsi odbornice, 
víš, která bylina co dělá. To má 
obrovskou hodnotu. A to mě 
přivádí k otázce, můžou se k tobě 
lidé přijít poradit?
Já jsem bylinkářka, tedy znalkyně 
rostlin a jejich účinků. Když k nám 
přijde člověk a říká, mám DNU, 
pomůžete mi? Tak ano, v tom 
případě poradit umím, tady máte 
celík zlatobýl. Vím, jak a na co 
byliny účinkují. Ale nejsem léčitelka. 
Nemám takový dar, že bych se na 
tebe podívala a řekla, hm, to budou 
oslabená játra a slinivka. S diagnózou 
ti neporadím, ale na problémy, 
o kterých víš, ti poradit můžu.

Která bylina je podle tebe 
nejmocnější a máš ji nejraději?
Já miluju třezalku. To je pro mě 
královna. Ona je taková frajerka, 
že si může dovolit být i bestie. A je! 
Na spoustě léků máš napsáno, že je 
v kontraindikaci s třezalkou. Když ji 
totiž začneš užívat, tak řekne – teď 
jsem tu já a nikdo jiný tu nebude. 
Třeba antikoncepci umí vyrušit 
perfektně.

Foto a text: KRISTL

Krušnohorskou Apatyku najdete 
na adrese nám. Republiky 131 
v Jáchymově. Katka i Jirka vám 
rádi poradí s výběrem bylinek, 
sirupů a meducín. A jestli 
jste z daleka, mají i e-shop 
www.krusnohorskaapatyka.cz
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#krusnohorskooznačte nás nebo sdílejte

Vlakem, autem nebo autobusem 
se do Perninku dostanete bez 
problémů. Dokud máte dost 
sil, vystoupejte na Perninský 
vrch, který je nejnižší tisícovkou 
v Krušných horách. Už při stoupání 
se otevírají náhledné výhledy do 
okolní krajiny. Po poměrně široké 
silnici sejdete k rozcestí pod 
Tisovským vrchem, kousek odtud 
je malé rašeliniště. Procházku 
si tedy můžete prodloužit o jeho 
prohlídku, která rozhodně stojí za 
to. Plynule se pak napojíte na cestu 
k rozhledně Pajndl. Svou výškou 
24 m předstihla i rozhlednu na 
Klínovci a za dobrého počasí z ní 
dohlédnete až na vrcholky Šumavy. 
Stačí vystoupat 111 schodů. Pajndl 
byl postaven v roce 1897 z žulových 
kvádrů a dnes je kulturní 
památkou. Hned pod rozhlednou je 
vám k dispozici ohniště s posezením 
na malou svačinku. Dolů do 
údolí se můžete vydat po žluté 
nebo po zelené značce. Vzhledem 
k masivnímu kácení a pohybu 
harvestorů na zelené trase 
doporučujeme zvolit žlutou. Navede 

vás směrem k nádraží Tisová 
a výletní restauraci Kukačka. Ať už 
si dáte oběd nebo jen něco k pití, 
doporučujeme toto místo s krásným 
výhledem neminout. Vydat se 
pak můžete po silnici dolů nebo 
turistickou cestou zpátky podél 
trati a uhnout po zelené. Minete 
louku s ovečkami a ovčím mostem, 
přes železniční trať sejdete na kopec 
nad Nejdkem. Cestou vlevo dojdete 
k Myšímu hrádku a vrcholu Křížové 
cesty. Z kamenného masivu získáte 
ohromující výhled do nejdeckého 
údolí. Po jednotlivých zastaveních 
křížové cesty pak sejdete pohodlně 
až do města. Celkem 14 zastavení – 
tedy 14 kapliček – je osazeno reliéfy 
z dílny nejdeckého výtvarníka 
Heřmana Kouby. Zaujmou natolik, 
že se vám nebude chtít zpět do 
civilizace. Abyste tu krásu před 
odjezdem domů „vydýchali“, 
přijměte pozvání do kavárny Orfeus 
na nejdeckém náměstí. Stihnete 
tak několik zážitků v jeden úžasný 
výletní den.

PINT
Foto: KRISTL

KRUŠNOHORSKÝ 
SESTUP
Tentokrát jsme si pro vás připravili pohodový výlet 
lesními cestami, na kterých nás čeká rozhledna, 
vkusná umělecká díla a velkolepé přírodní scenérie. 
Vzali jsme s sebou malého i velkého psa, oba 
trasu zvládli na jedničku. Začínáme na nádraží 
v Perninku, ale pokud jsou mezi vámi milovníci 
stoupání, můžete si směr cesty směle obrátit.

NEJDEK

PAJNDL NA VRCHOL

MYŠÍ 
HRÁDEK

OVCÍ MOST
V

PERNINK

ZKRATKA

KRÍZOVÁ 
CESTA

V V

KRÍZ 
NA VRCHOLU

V V

LÁZO 
PLÁZO

V

V
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GASTRO OKÝNKO

NA KUKAČKU
Místo s nádherným rozhledem do krajiny, na dohled od 
něj nádraží a o kousek výš rozhledna – zní to jako ideální 
prostor pro výletní restauraci? Přesně to si mysleli už 
v roce 1899, kdy u nádraží Tisová vyrostl Gasthaus 
Kuckuck. Navštívit jej stále můžete, dnes vás přivítá pod 
jménem Výletní restaurant Kukačka.

Bratři Schreiberové dostavili 
Gasthaus Kuckuck u nádražní 
zastávky v Tisové (dříve Eibenberg) 
v rámci rozvoje turistických míst 
už v roce 1899 za Rakouska-
Uherska. Byl to jeden z výchozích 
bodů k rozhledně Pajndl, která 
byla postavena v roce 1897. Vlak 
na trati Karlovy Vary – Potůčky 
– Johangeorgenstad projíždí 
Krušnými horami pod názvem 
Krušnohorský semmering od roku 
1897 a projíždí třeba zaniklými 
slunečními lázněmi v Sejfech, 
kde bylo obrovské nádraží. Okolí 
i jeho osazenstvo se v průběhu 
let rychle měnilo, ale Kukačka 
přečkala i ubytovnu ROH. Krátce 
po revoluci se domu ujal Karel Vít, 
a tím se začala psát nová historie 
této památné stavby. Za třicet let 
se zde odehrálo přes 150 svateb 
a nespočet narozeninových oslav 
nebo firemních večírků. Interiér 
se na vás dýchne historií, ale co 
vás zaujme na první pohled je 
velkolepá sbírka hodin – jak jinak 
než klasických kukaček. Majitel je 
nekupuje, ale sbírá, za třicet let už 
se mu jich podařilo nashromáždit 
pěknou řádku, která zdobí interiér 
restaurace i sálu. A některé 
kukačky ještě čekají na opravu 

a vystavení. Pokud vám doma 
nějaké zahálí a nemáte pro ně 
využití, můžete je směnit za pět piv 
nebo zapůjčit za 10% slevu navždy.
Naše redakce si nechala doporučit 
specialitu podniku, vepřovou 
muškalici. Tento recept pochází 
původně ze Srbska, ale v kombinaci 
domácích surovin a bylinek 
z blízkého okolí se z něj stala pravá 
krušnohorská mutace. Přílohy 
jsme také vyzkoušeli snad všechny, 
brambory, krokety i bramboráky (ty  
byly za mě nejlepší). Znalec by jistě 
napsal: „Pokrm chuťově vyvážený, 
food aranging bezchybný.“ Já bych 
napsala, že vše vypadalo a chutnalo 
tak dokonale, že byl talíř v mžiku 
prázdný. Navíc jsme se ani necítili 
nikterak přejedeni, bylo nám lehko 
a příjemně. Karla vaření baví, jde 
mu od ruky a dává si záležet na 
spokojenosti hostů, a to je základ.
Pokud chcete popsat Kukačku 
několika slovy, pak je to rozhodně 
domácí pohoda. Karel a Radka, 
kteří na Kukačce vládnou, mají od 
malička pozitivní vztah k Nejdecku 
a k lidem obecně. Rozhodně stojí 
za to udělat si jejich směrem výlet, 
třeba vlakem, a posedět alespoň na 
chvilku, na dobré slovo a zakukání.

(red)

KRUŠNOHORSKÉ TRENDY
KRUŠNOHORSKÉ BEERSTRO
Kraslický pivovar Krušnohor si na letní 
sezónu připravil parádní nové posezení 
přímo před pivovarem. Kromě několika 
druhů piv na čepu si tam nově dáte 
i skvělé hotdogy, limonády a další drobné 
občerstvení. Při budování bistra se 
nezapomnělo ani na cyklisty. K dispozici 
mají nabíječku na e-kola, mycí box a servisní 
stojan. Otevírací doba je prozatím pátek 
16–20, sobota a neděle 11–22. Aktuality 
sledujte na FB Pivovar a Bistro Krušnohor 
– Craft Brewery.

ORIGINÁLNÍ PROUTĚNKA
Designová proutěná kabelka z dílny Andrey 
Holzknechtové, zakladatelky a tvůrkyně 
značky Amelia E. okouzlí především ty, 
kteří mají rádi přírodní materiály, originální 
designové doplňky, oceňují tradiční řemeslnou 
práci a nebojí se být jiní. Proutěnky vyrábí 
Andrea v malé dílně v Nejdku. Originálním 
způsobem tak spojila košíkářskou techniku 
s tradičními brašnářskými postupy. 
Kabelku alias proutěnku lze objednat 
na www.ameliae.eu nebo FB Amelia E. 
- proutěné designové kabelky.

SVINĚ
Josef Strauss je jáchymovský spisovatel, 
který píše naturalistické romány zasazené 
do regionu Karlovarska a blízkého pohraničí. 
Josef se nebojí explicitních scén a hrubé 
mluvy podsvětí, snaží se realisticky vykreslit 
atmosféru svých příběhů bez příkras. 
V knize Svině je hlavním tématem touha po 
zbohatnutí. 
Knihu Svině a další romány Josefa 
Strausse si můžete koupit v Jáchymově 
v Dortovém studiu nebo na e-shopu 
www.dumknihy.cz/josef-strauss.

SVATEBNÍ KYTICE
Květinky pro každou příležitost si můžete 
objednat v krušnohorském květinářství 
v Perninku. Květinářka Martina vám moc 
ráda připraví svatební výzdobu, kytice na 
oslavy i krásné květinové dárky. Martina má 
cit pro detail a aranžování, takže vždycky 
dostanete originální květinové dílo. Zastavte 
se osobně, třeba i na kávu, v týdnu má 
otevřeno 13–17, v sobotu 10–12. Aktuality 
sledujte na FB Květiny od Martiny.

PO STOPÁCH SKŘÍTKA NEJDULKY
Sbírka pověstí zachycuje příběhy, které 
se odehrály v okolí krušnohorského 
města Nejdek. Skřítek Nejdulka, který 
právě zde pobývá, provází jednotlivými 
pověstmi, které jsou navíc okořeněny 
vyprávěním místních pamětníků. 
Jednotlivé kapitoly doplňují ilustrace 
žáků místní umělecké školy. A pokud 
se obáváte, že byste se při toulkách 
Nejdeckem ztratili, pak vězte, že 
u každého popisovaného místa jsou 
v knize GPS souřadnice a v obálce je 
schována mapa. Knížku zakoupíte 
v nejdecké kavárně Orfeus, více informací 
se dočtete také na stránkách nejdulka.cz
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VZPOMÍNKY
KRUŠNOHORSKÉHO
RODÁKA
Albert Iser (*1946), rodák 
z Hřebečné. V Abertamech 
se vyučil rukavičkářem, 
ale u řemesla nikdy 
nezůstal. Dlouhá léta vozil 
místní autobusem a stejně 
dlouhá léta strávil na dole 
Svornost jako zámečník. 
Dnes si užívá zaslouženého 
důchodu v Jáchymově a pro 
Krušnohorské listy sepisuje 
své vzpomínky.

PO ŠKOLE 
A O PRÁZDNINÁCH

Abertamy tenkrát spadaly 
do střeženého pásma. Každý, 
kdo si potřeboval zajet do 
Karlových Varů nakoupit 
nebo k doktorovi, musel žádat 
o povolení na místním úřadě. 
To bylo navíc vázáno i na časy 
odjezdů a příjezdů autobusů 
a mnohdy ani nemuselo být 
uděleno. My, jako děti, jsme 
měly speciální lístky, které 
jsme musely ukazovat. Závora 
s kontrolou byla hned mezi 
Abertamy a Perninkem, při 
cestách do a ze školy, jsme 
se tak prokazovaly několikrát 
denně. A musely jsme, i když 
se strážní neměnili a moc 
dobře nás už znali. Podle 
toho taky ten lístek za chvíli 
vypadal!

Do šachet jsme jako malí moc 
nelezli, dnes bych řekl, že se 
tam leze daleko víc. Tenkrát 
byly všude kolem ostnaté 
dráty pod proudem a strážní 
s fialovými nárameníky, 
tzv. vnitřní stráž. Dodnes si 
pamatuji jejich heslo, které 
viselo na domě ve Kfelích: 
„Co lid vybuduje, vnitřní stráž 
ubrání!“ Lezli jsme třeba na 
haldy, ale to nás pak hnali! 
V létě jsme hrávali fotbal, 
pan Pánek založil i tenisové 
hřiště v místech bývalého 
lágru pod rukavičkárnou. 
A v Abertamech a na Plešivci 
byly dokonce dva vyhřívané 
bazény. Stopy po nich jsou 
dodnes dobře patrné. Jenže 
my, kluci z hor, jsme plavat 
neuměli. Lyžovat ano, to uměl 
každý z nás!

FESTIVAL ŠLIKOVKA 
| 16. července, 
Šlikova věž v Jáchymově
Rocková událost s nejkrásnějším výhledem na klínovecký hřeben 
je zpět. Zřícenina hradu Freudenstein neboli Šlikovka letos opět hostí 
stejnojmenný festival. Užijte si kapely různých žánrů, od folku, reggae, 
rocku až po metal. Jako vždy bude k dispozici i občerstvení. Šlikovka 
začíná v 17 hodin a vstupné je stokoruna. Více info: FB Šlikovka - festival

FESTIVÁLEK O PÁTÉ 
| 4. června, areál Brány Krušných hor v Merklíně
Obec Merklín, Kulturní klub a odeřská kapela Výměna73 vás zvou na merklínský Festiválek o páté, který začíná 
symbolicky v 17:03. O pohodovou atmosféru se postarají především folkové kapely – Žalman, Výměna73, Radek 
Tomášek, Jindra Kejak a Fernetic. Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude předán nadaci Pomáhej srdcem, která 
podporuje lidi nejen s roztroušenou sklerózou. Více info: obecmerklin.cz

CESTY ČESKÉ VĚDY 
| do 10. července, 
Muzeum Královská mincovna Jáchymov
Excelentní výstava ukazuje příběhy přírodovědného poznání zasazené do míst, kde 
se odehrávaly. Celkem dvanáct zastavení nám odkryje klikaté cesty dějin geografie, 
botaniky, geologie, astronomie či genetiky. S myšlenkou začlenit krajinu do výkladu 
historických událostí přišel projekt Živá mapa z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 
a my můžeme jejich pojetí celého výstavního prostoru jen pochválit. Takhle výstava 
rozhodně stojí za návštěvu! 
Více info: kvmuz.cz

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ STRAŠIDLA 
| 14. června, 
Ostrov, 19.30 h
Divadelní komedii osvědčeného autora Petra Tomšů o strašidlech na hradě 
i na radnici uvede v premiéře Divadelní spolek Ochotníci Ostrov. Příběh vypráví 
o snahách vedení města zbořit hrad a vybudovat na jeho místě luxusní resort. 
Stavby se má ujmout stavební firma místostarosty pochopitelně za podmínek 
výhodných pro město. Plány však zkříží strašidla, která hrad již dlouhá staletí 
obývají. Více info: ochotniciostrov.cz

NOC KOSTELŮ | 10. června, Jáchymov
Římskokatolická farnost Ostrov-Jáchymov a Nadace St. Joachim umožní opět v rámci 
celoevropské akce Noc kostelů netradiční nahlédnutí do vnitřních prostor sakrálních 
objektů v Jáchymově. Prohlédnout si tak budete moci národní kulturní památky, 
kapli sv. Anny, kapli sv. Jana Nepomuckého a samozřejmě památku UNESCO kostel 
sv. Jáchyma se soškou Panny Marie z bývalého poutního místa kláštera na Mariánské. 
Celý program zahájí v 17 hodin Štěpán Schlik s chotí v kapli sv. Anny. Krátce 
na to přijedou ke kostelu sv. Jáchyma motopoutníci Moto Angels. Těšit se můžete 
také na ukázku starých církevních knih, prohlídku unikátních varhan nebo koncert 
ostrovského smíšeného sboru Orbis Pictus. Famózní závěr večera obstará světelná 
projekce do vodní mlhy u kostela sv. Jáchyma.
Letošní jáchymovská Noc kostelů bude mít ještě jednu specialitu! Unikátní exponát 
bronzové busty Jana Nepomuckého, ukazující dosud nejpřesnější světcovu tvář, 
která se dosavadním zobrazením příliš nepodobá. Bustu zapůjčilo pro kapli sv. Jana 
Nepomuckého v Jáchymově Svatojánské muzeum v Nepomuku a vy máte jedinečnou 
šanci ji zde spatřit. Více info: stjoachim.eu

TOUR DE KOLEČKO | 11. června, Ostrov – Hroznětín
Tradiční recesistický závod v maskách na kolech či jiných vozítkách se opět pojede na trase mezi Ostrovem 
a Hroznětínem. Sraz všech účastníků je v devět ráno před pivnicí Kolečko v Ostrově, startuje se pak o hodinu později. 
V Hroznětíně na recesisty čeká jízda zručnosti, kterou si připravila Městská policie Ostrov. V cíli pak proběhne tradiční 
vyhlášení vítězů. O hudební doprovod se postará kapela 4R. Máte-li kostým, masku, retro oblek a chuť udělat něco 
bláznivého, pak je pro vás tato akce přesně to pravé!

DALŠÍ AKCE NAJDETE PĚKNĚ POHROMADĚ V KALENDÁŘI NA WEBU 
KRUSNOHORSKO.COM
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PUTOVÁNÍ 
HISTORIÍ
Pokračování ze str. 1

Dnes je zpřístupněno zhruba 
80 % komplexu. Průvodci se sice 
každým rokem posouvají o pár 
metrů dál, ale na prvním místě 
je vždy bezpečnost, a tak se 
musíme smířit s tím, že některé 
stezky do historie nám zatím 
zůstanou utajeny. Voda je skutečně 
všudypřítomná. Po většinu trasy 
jsme rádi za vypůjčené holínky. 
Jak se dozvídáme, v některých 

chodbách může dosahovat voda až 
po kolena. Tehdejší obyvatelé měli 
vybavení z volské kůže pomazané 
jílem, bylo tak v rámci možností 
voděodolné.
Absolventi tzv. velké trasy, při 
které lezou po žebřících a plazí 
se v bočních štolách, vycházejí 
pak na povrch zmrzlí, mokří 
a pokrytí bahnem. Ale šťastní. 
Nejste-li příznivcem adrenalinu, 
můžete zvolit trasu základní. 
Vyhnete se tak plazení a žebříkům. 
Zážitek z návštěvy tak bude 
mít stoprocentně každý. „Až na 
puberťáky,“ doplňuje Tomáš, „ti mají 
záchvaty, že tu není Wi-Fi ani data.“
Nechceme prozrazovat příliš, 

prohlídka štoly Johannes 
je především o objevování. Rezervaci 
prohlídky doporučujeme provést 
v dostatečném předstihu na webu 
stolajohannes.cz, obzvláště velká 
(adrenalinová) trasa bývá o víkendu 
vyprodaná hodně dopředu. 
V provozu je štola od května do 
srpna, pak se uzavírá, protože se 
v ní mladí netopýři učí létat. „Mají 
tu něco jako netopýří školu,“ dodává 
Tomáš. Ve dnech 5.–7. července 
dostane navíc každý návštěvník 
v rámci oslav 3. výročí zápisu na 
Seznam světového dědictví UNESCO 
vzorky místních rudních minerálů.

PINT
Foto: KRISTL

POJĎTE S NÁMI!
NADACE ST. JOACHIM A ČESKÝ ROZHLAS KARLOVY VARY VÁS ZVOU 
NA DALŠÍ ETAPY SERIÁLU STŘÍBRNÁ STOPA | 11. června a 16. července
V květnu jsme trasou přes 
hornickou krajinu Jáchymovska 
odstartovali seriál výběhů a výletů 
krušnohorskou krajinou. Další 
dvě letní etapy Stříbrné stopy 
nás tentokrát zavedou do regionů 
v okolí měst Pernink a Nové 
Hamry.
Projdeme se kolem rašeliniště, 
uvidíme unikátní železniční most 
a navštívíme téměř zapomenuté 
kraje zaniklých obcí. Setkáme se 
osobně s legendárním skokanem 

na lyžích Rudolfem Höhnlem 
a krušnohorským spisovatelem 
Štěpánem Javůrkem. Na všechny 
účastníky samozřejmě opět čeká 
v cíli příjemné osvěžení z pivovaru 
Rudohor a excelentní gulášek. Na 
start se můžete dostavit v čase 
9–11 hodin, u registrace od nás 
dostanete mapu, občerstvení na 
cestu a malý dárek. Rozhodnutí, 
zda běžet nebo jít, necháme na 
vás. Ze všech registrovaných 
vylosujeme výherce rádia DAB 

od Českého rozhlasu Karlovy Vary 
a pro děti budou přichystány 
účastnické listy.

Odkud startujeme, kudy 
vede trasa, kam nás zavedou 
etapy příští a s kým dalším 
se na trati potkáme, zjistíte 
na webu stjoachim.eu nebo 
na FB stránkách Nadace 
St. Joachim, kam se můžete 
obracet i v případě, že byste se 
rádi zapojili do organizačního dění 
kolem Stopy. Těšíme se na setkání 
v Krušných horách!

PINT
Foto: KRISTL

OKÉNKO POEZIE

Přátelé a milci poezie líbezné,
snad zaujme vás naše výzva nevšední.
Pojďte se s námi podělit o své básně,
na zaslané verše, my neřekneme ne!
Lze přec říci vzletně, že na duši je krásně,
a v klid, se mění, negace a shon
adresát je: 
redakce@krusnohorsko.com

Svědomí
Točíme se ve víru slepé posedlosti,
koupeme se ve výhni spalující vášně,
zrychlený dech odvál šat nevinnosti,
vkrádáme se do srdcí nerozvážně.

Meče se lámou v rytířské ctnosti,
rozum se tříští o stěny srdce,
myšlenky dotěrné studu nás nezprostí,
nesmělé milence mění lež v herce.

Vymykáme se rolím společnosti,
ostatní soudí a sama je úplatná,
co správné bylo, se dozvíme na Věčnosti,
však nyní ať promlouvá duše nezkrotná.

Zuzana Vávrová

Příležitostná básnířka 
z Chomutova do své poezie 
otiskuje mozaiku nitra 
složenou do slov a veršů. 
Básně jsou rozličné obrazy, 
jejichž sdělení se často skrývá 
mezi řádky. V roce 2013 
získala 1. místo v regionální 
literární soutěži „Chomutovský 
kalamář“. O rok později jí 
byla prostřednictvím SKKS 
Chomutov vydána sbírka 
básní s názvem Na křídlech 
života. Účastnila se několika 
autorských čtení v rámci 
projektu „Města čtou“, o svou 
tvorbu se mohla podělit také 
v kouzelné atmosféře čajoven 
a kaváren. Kromě psaní se 
věnuje také orientálnímu tanci, 
který má s poezií života mnoho 
společného.
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LUŠTÍME 
S LISTY
Vážení čtenáři, s losováním 
úspěšných luštitelů z předchozího 
čísla jsme se tentokrát vypravili 
do Františkových Lázní na křest 
nového CD kapely Zavěšený kafe. 
Vznik tohoto debutového alba 
s názvem Svět vlků podpořilo 
také naše Krušnohorsko a tři 
z vás si nyní jeho zvuk budou 
moci vychutnat přímo ze svých 
přijímačů. Šťastnými posluchači 
budou Marta Kožíšková 
z Jáchymova, Lenka Šímová 
z Klášterce nad Ohří a Ivana 
Barthová z Jáchymova. Srdečně 
gratulujeme a všem vám přejeme 
ořezanou tužku a bystrou mysl při 
luštění nové křížovky.

Tapír 3/2021: Fasáda musí být ozdobou.
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