
S myšlenkou pěti výletních tras 
přišel krušnohorský spisovatel 
a vášnivý běžec Štěpán Javůrek, 
který celou akci jako místopředseda 
Nadace také organizuje. 
Každá z etap bude mít svého 
patrona, který na závěr účastníkům 
podá zasvěcený výklad. Záštitu 
nad celou akcí převzal hejtman 
Karlovarského kraje Petr Kulhánek.
Na startu, v cíli i po délce trasy 
bude pro účastníky k dispozici malé 
občerstvení. Ti, kdo absolvují všech 
pět etap, získají navíc pamětní 
diplom. V závěru každé z nich 
vylosujeme z účastnických čísel 
výherce unikátního retro rádia od 
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Českého rozhlasu Karlovy Vary. 
Podle délky a náročnosti trasy 
jsou jednotlivé výlety rozdělené 
do kategorií sport a hobby. 
Nejde o rychlost, ale o zážitek 
z cesty nedotčenou krušnohorskou 
přírodou. i tak si ale na své přijdou 
i milovníci závodění. 
Těm nejrychlejším bude na konci 
páté etapy předáno ocenění. 
Patronátu nad první etapou 
v Jáchymově se ujal Tomáš Bouška 
ze spolku Političtí vězni.cz.
Po skončení etapy si tak budete moci 
prohlédnout Štolu č. 1 
i se zasvěceným výkladem. 
V cíli druhé etapy se setkáte 

s legendárním skokanem na lyžích, 
Rudolfem Hönhlem (rozhovor s ním 
jsme přinesli v Krušnohorských 
listech č. 1/22). Vyprávění 
o Chaloupkách a Jelení se v cíli třetí 
etapy nemůže ujmout nikdo jiný než 
Štěpán Javůrek. Čtvrtá etapa nás 
zavede na Ryžovnu, kde si kromě 
výkladu o hornické krajině UNESCO 
z úst ředitele Montanregionu Michala 
Urbana, užijete také táborový oheň, 
pivo z tamního pivovaru, buřty 
a kytary. V závěru poslední etapy nás 
čeká předávání ocenění a diplomů.

Kam a kdy zamíří 
další etapy se dočtete na str. 7

Za vajíčkem na Celnici

foto: Z krušnohorských luk, Lukáš Vosmík

Nadace st. Joachim a Český rozhlas Karlovy Vary 
pořádají seriál běžeckých a turistických výletů za krušnohorskou historií…



Už toho mám vážně dost!

Opravdu… Nevidím jediný 
důvod, proč se mám dál zajímat 
o věci, které se mě vlastně 
netýkají. Mám svou rodinu, 
svůj život, svoje zájmy. Své 
vlastní zdravotní i existenční 
problémy. Proč do toho ještě 
míchat problémy ostatních? 
Akorát to vysiluje. Zastánci 
těch „správných stran“ přece ví 
moc dobře, jak náš svět spasit. 
Jednou byli demokraticky 
zvoleni, a tak je nechme jednat 
za nás, zcela jistě v tom 
našem nejlepším zájmu. 
Až vizionářsky předpokládali 
masový nárůst pracovních sil 
ze zahraničí, a tak nám zařídili 
vysoké montovny a skladiště. 
Viděli do zářné budoucnosti 
a vybudovali průtahy a širší 
silnice přes nejvyšší hory, aby 
měly plné dodávky kudy jezdit. 
Umně vydedukovali vyšší 
potřebu parkovacích míst, a tak 
nechávají kácet dvousetleté 
lípy podél cest. Stejně dobře 
vyřešili nárůst poptávky po 
individuálním bydlení, a tak 
obětují dosud nevyužité horské 
louky, lesní zákoutí a rašeliniště 
pro šestipatrové paneláky. 
A konečně se díky jejich 
starostlivosti do těch nejzazších 
koutů krušnohorské divočiny 
dostane i maminka s kočárkem. 
Jistě i předpokládají, že se brzy 
jejich stavební kolosy podvolí 
naší dostatečně poddolované 
krajině a my budeme lákat 
turisty na další unikát 
– moderní podzemní 
architekturu ve štolách 
UNESCO, StoleWalk. 
Zanechávám tedy boje 
a nechávám osud té naší 
milované krajiny na těch 
moudřejších. Jistě se mi bude 
konečně lépe spát. 
Bude?

zvládl sám na skútru, to si neumíte 
představit, jak náročné to v tom 
mrazu muselo být. To ještě žádné 
vyhřívání madel nebylo. Na Měděnci 
jsme pak ještě několik hodin 
hledali. Bohužel to nedopadlo dobře, 
našli jsme je pozdě. Nicméně je 
na tomhle příběhu vidět, že Ruda 
byl mimořádně obětavý, nikdy si 
nestěžoval a opravdu mu na lidech, 

Opustil nás kamarád a pravý 
krušnohorec Ruda Kovář, 
15. 3. 2022 v nedožitých 75 letech. 
Jeho jméno je neoddělitelně spojené 
s Horskou službou a s Klínovcem. 
Jako záchranář začal pracovat 
v 70. letech, celý svůj život strávil 
na horách a pomáhal lidem. Rudolf 
Chlad (bývalý náčelník HS Krušné 
hory) vzpomíná: „Odešla legenda 
Horské služby v Krušných horách. 
On byl tělem i duší horskoslužebník, 
té službě dával opravdu všechno. 
Kdykoliv se něco dělo, Ruda byl na 
příjmu na vysílačce 24 hodin denně. 
Vzpomínám si s Rudou na jednu 
opravdu drsnou akci. Měli jsme 
výjezd z Klínovce na Měděnec, ztratili 
se tam dva běžkaři. Byl hrozný mráz 
a vichřice. V té době jsme neměli 
k dispozici žádnou kvalitní techniku, 
dva jsme jeli v malé rolbě a Ruda jel 
na starém skútru. Těch 16 kilometrů 
jsme zdolávali neuvěřitelné tři 
hodiny, dokonce jsme několikrát 
museli stavět a rukama rozmrazovat 
naftu v hadičkách. Ruda to celé 

VZPOMÍNKA 
NA RUDU KOVÁŘE
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NOVINKY

GLOSA
LENy PiNTNEROVé

KRUŠNÉ HORY 
CHCEME VNÍMAT 
JAKO CELEK
V Česku nám často chybí širší 
souvislosti, nedokážeme dohlédnout 
za vejminek své rodné hroudy, 
málo se inspirujeme v zahraničí, 
nedokážeme na sebe být hrdí 
a vzájemně se podporovat. 
Takový pocit jsem měl donedávna 
i z Krušných hor.
Když jsme začali uvažovat nad 
jednotnou propagací našeho pohoří, 
začali jsme u sběru podkladů. 
Snahy byly marné, online nebylo 
možné najít jedinou použitelnou 
mapu zobrazující celé Krušné 
hory – schválně si to vyzkoušejte. 
Mapa zobrazovala jen území České 
republiky, za hranicemi bylo bílo. 
To bohužel ilustruje naše stálé 
vnímání širších vztahů a také našich 
hranic.
Podobně tomu bylo v případě 
organizací v cestovním ruchu. Jeden 
propaguje hory v zimě, druhý v létě, 
k tomu změť graficky nesourodých 
propagačních materiálů a tomu 
odpovídající orientační značení. 
Dopravní obslužnost a systém 
parkování je téma samo o sobě. 
Po zápisu části Krušných hor na 

ČESKÁ LUPA
V dubnu startuje již devátý ročník 
literární soutěže Česká lupa, která je 
zaměřená na detektivní žánr. Jejím 
duchovním otcem a zároveň jedním 
z porotců je západočeský spisovatel 
Antonín Mazáč (krimithrillery 
Nezbytná opatření či Aristokrat) 
a vítěznou povídku si budete moci 
přečíst na podzim v Krušnohorských 
listech. Více podrobností na  
www.antoninmazac.cz

ZAJÍMÁTE SE 
O JÁCHyMOVSKé PODZEMÍ?
Je plné poutavých příběhů, a pokud 
je všechny ještě neznáte, máte nyní 
unikátní příležitost to napravit! 
Pro Štolu č. 1 v Jáchymově hledá 
Muzeum Sokolov průvodce nebo 
průvodkyni. Je-li na vás spoleh, jste 
k lidem přátelští a jste týmovými 
hráči, neváhejte se přihlásit. Praxe 
v oboru je samozřejmě vítána. 
Pracovní místo je potřeba obsadit 
v období od 1. května do 31. října. 
Pro více informací volejte 
601 289 121 nebo pište na 
jachymov@muzeum-sokolov.cz. 

o které se staral, záleželo.“
S upřímnou vzpomínkou se připojuje 
i Rudova životní partnerka Mirka: 
„Byl to obětavý, vzácný člověk 
s velkým srdcem, moc jsem ho 
milovala. Bude tu chybět. Děkuji 
za všechno, co pro mě udělal.“

(red)

Foto: z archivu Bohumila Oslíka

seznam UNESCO a se vzrůstajícím 
zájmem o individuální turistiku se 
zvýšil i zájem developerů, což s sebou 
v mnoha případech nese negativní 
efekty.
Blýská se ale na lepší časy. Všichni 
si uvědomujeme, že Krušné hory jsou 
autentické, ryzí, nepoznané a krásné 
a že je zároveň nejvyšší čas tyto 
hodnoty chránit a rozvíjet. Vnímám 
proto velmi pozitivně iniciativu 
za vznik CHKO Krušné hory jako 
nástroje ochrany přírodních hodnot. 
Obce společně spravují kulturní 
dědictví UNESCO Erzgebirge/
Krušnohoří. Oba krušnohorské kraje 
pracují na vytvoření jednotných 
územních studií rozvoje a zástupci 
obcí začínají nad jednotnou 
propagací reálně uvažovat. 
Na saské straně hranic tato 
spolupráce funguje již 30 let 
a zajišťuje ji spolek 368 členů 
Tourismusverband Erzgebirge 
e. V. (abych byl korektní, tak 
ke sjednocení celého saského 
Krušnohoří došlo až v roce 2010). 
U našich sousedů začíná být běžné, 
že u hotelové snídaně dostanete 
regionální produkty a místní vám 
rádi doporučí atraktivity i za dvěma 
kopci téhož regionu, i tak se totiž dá 
zajišťovat smysluplný a udržitelný 
rozvoj venkova. 
Krušné hory nabízejí řadu 
regionálních produktů a přitažlivých 
míst a my se snad k jejich 
sjednocené propagaci dostáváme. 
Všechny podmínky tedy nazrály 
a teď už je potřeba jen první impulz. 
V Ústeckém i Karlovarském kraji 
vzniká iniciativa k založení oblastní 
destinační agentury pro Krušné 
hory – rovnocenného partnera 
našim saským sousedům. Věříme, 
že vznikne už v tomto roce a spolu 
s místními hybateli se podaří rozvíjet 
a propagovat Krušné hory jako jeden 
celek.

Ing. arch. Vojtěch Franta
náměstek hejtmana karlovarského 
kraje (oblast lázeňství, cestovního 

ruchu, UNESCO)

NOVÝ KiOSEK 
V JÁCHyMOVĚ
Malý rodinný obchůdek se suvenýry, 
papírovým a dárkovým zbožím 
najdete od dubna v Jáchymově 
na Palackého ulici. 
Už si nemusíte lámat hlavu, jaký 
dárek z cest domů přivezete nebo 
s čím překvapíte své známé 
z jiných krajů. K dispozici tu budou 
i jáchymovské oplatky 
a vyhlášený Jáchymovský tolar 
– a ten skutečně nikde jinde 
než v Jáchymově nekoupíte. 



Honza: Hodně nám pomohlo, že jsme 
se k hostům chovali lidsky. A to si 
mezi sebou rychle řekli: „Hele, jděte 
tam nahoru, tam jsou dva sympaťáci, 
kteří sice neumí moc německy, ale je 
s nimi sranda a mají dobrý pivo.“

Jaký máte vlastně vztah 
ke Krušným horám, jste rodáci?
Honza: Krušné hory milujeme, jsme 
tu doma. Myslím, že máme tohle 
místo ve své DNA. Aby ne, moji rodiče 
sem k bráně šli dokonce na první 
rande! Možná proto se nám podařilo 
na Celnici vytvořit přirozeně něco 
výjimečného, a to česko-německou 
komunitu, která se sice leckdy 
domlouvá rukama nohama, ale 
mluvit a sdílet spolu zážitky chce 
a jde to samo. 

A jak fungujete teď? Koukám, 
že jste se přesunuli z původní 
boudičky do nového provozu.
Míra: Ano, teď máme v pronájmu 
tohle gastro „vajíčko“, protože 
původní celní boudu jsme museli 
opustit. 

Proč jste ji museli opustit?
Míra: To by bylo na delší vyprávění, 
je to poměrně zamotaná záležitost. 
Ale ve zkratce, obec Nové Hamry nám 
pronajímala budovu, která nebyla 
zapsaná v katastru nemovitostí. 
To se zjistilo na základě udání 
z německé strany a následných 
kontrol ze Živnostenského úřadu 
a hygieny. Oběma kontrolami jsme 
jako provoz prošli, nicméně dotazem 
hygienické stanice na stavební úřad 
v Nejdku se zjistilo, že objekt jako 
takový není zkolaudovaný a ani 
zapsaný v katastru. Je to tedy černá 
stavba. 

Jak začal příběh celní budky 
a vašeho občerstvení? Kdy jste se 
vlastně dali dohromady?
Míra: Jako někdejší provozovatel 
hotelu Seifert v Nových Hamrech 
jsem zajišťoval catering na 
česko-německém setkání na 
Karlově stezce, v místě nynějšího 
občerstvení Celnice. Všiml jsem si 
opuštěné boudy a napadlo mě z ní 
zkusit udělat celoročně fungující 
občerstvení.
No a během léta jsme se začali 
potkávat s Honzou, protože si 
naproti hotelu Seifert otevřel stánek 
s točenou zmrzlinou. Během chvíle 
z toho místa byl hit, protože Honza 
prodával skvělý produkt, a hlavně 
tu svoji náturu – s každým se bavil 
a bylo kolem něj živo. Najednou 
mi došlo, že by mohl být přesně 
ten parťák, který by se mnou do tý 
šílenosti v divočině šel. Tak jsme 
oslovili obec a ta nám boudu bývalé 
celnice pronajala.

Jak jste zaváželi zásoby? V zimě 
se sem přece nedá autem dostat.
Honza: Na začátku to bylo dost 
divoké, všechny věci a zásoby jsme 
tahali nahoru pěšky. V zimě jsme si 
za sebe zapřáhli saně, naložili je 
a táhli je jak psi. Někdy jsme se 
museli otočit třeba i třikrát. Teď 
máme čtyřkolku, v zimě jí hodíme 
na pásy, takže je to snazší. 

To jste tahali zásoby jako šerpové 
v Tatrách…
Honza: Vlastně jo a nebylo to špatný! 
Já měl určitě o sedm kilo míň než 
teď! (smích)
Míra: Začátek provozu byl pomalejší, 
nejdřív za víkend přišlo deset lidí, pak 
dvacet, ale pomalu se to rozkřiklo…
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To spustilo poměrně nešťastnou 
sérii následujících událostí, ale také 
neskutečnou vlnu solidarity 
a podpory ze stran našich přátel 
a zákazníků, vrcholící peticí 
za zachování Celnice. Což nás do 
dnešních dnů dojímá a nepřestává 
udivovat.
Skvěle se k celé situaci postavil úřad 
Karlovarského kraje a Náboženská 
matice. Část pozemku pod boudou 
totiž patří Karlovarskému kraji, tu 
druhou část si obec pronajímala 
od Náboženské matice, která 
se k existenci bistra také staví 
pozitivně. Bohužel, ani to ale zatím 
nevedlo ze strany obce k žádnému 
konstruktivnímu postoji. Nic na tom 
nemění ani petiční podpora s téměř 
10.000 podpisy.

Míra Dejl a Honza Sláma si před dvěma lety otevřeli bistro Celnice, které se záhy stalo oblíbeným 
turistickým cílem. Nejen díky dobrému jídlu a pití, ale hlavně kvůli dvěma sympaťákům, 
kteří vás pozdraví, prohodí s vámi slovo a občerství vás karlovarskou klobáskou a kraslickým pivem.

VAJÍČKO, KTERé SE VyKLUBALO NA CELNiCi 

Takže teď máte své bistro 
zaparkované na pozemku u koho?
Míra: Jsme asi 50 metrů od původní 
boudy, a to právě díky vstřícnosti 
Náboženské matice. Smlouvu na 
pronájem pozemku pod naším 
foodtruckem teď mámě uzavřenou 
s majiteli napřímo.

Jak se vám ve vajíčku pracuje?
Honza: No, je to jiný, člověk si tu 
přijde jako v profi gastro provozu. 
Ale chybí tomu duše, kterou měla 
naše stará celní boudička. Ale díky 
podpoře všech se snažíme a hledáme 
řešení pro příští sezónu. 
Zatím se nevzdáváme!

Text a foto: KRISTL

Poznámka redaktorky:
O celé téma Celnice jsem se dopodrobna zajímala. Plánuji podrobnější reportáž 
na našem webu krušnohorsko.com, protože není v mých silách sepsat stručný 
článek, který by obsáhl všechny informace. 
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Naši pouť po výhledech začneme 
v Jáchymově. Doporučujeme 
sem dojet autobusem, užijete si 
tak túru bez zbytečných starostí 
s parkováním. Po značené turistické 
cestě se vydáme směr Popov 
(po zelené značce cca 3 km). 
Cesta je široká a rovná, stoupání 
je překvapivě mírné. Místy se 
otevírají neuvěřitelné výhledy 
do Jáchymovského údolí, na 
vzdálenější Klínovec a přes okolní 
stráně až k Doupovu. Když se 
povede počasí, budete mít záběry 
jako z katalogu cestovní kanceláře. 
Navíc je pravděpodobné, že 
v dubnu už na okolních pláních 
nebude ani známka sněhu, ale 
v našich horách si tím jist nemůže 
být nikdo. Popov je jednou ze 
zaniklých obcí Krušnohoří. Dnes 
tu najdete pozůstatky po obytných 
staveních, ale především památné 
lípy, jejichž stáří se odhaduje na 
600 let. Dolní Popovská lípa patří 
mezi pět nejsilnějších v České 
republice. Její dutý kmen se 
následkem tíhy vlastních větví 
rozlomil vedví. Je to místo doslova 
nabité energií. Od Popova dále se 
můžete po cestě potkat se stády 
ovcí, které často hlídají pastevečtí 
psi. Svou práci vykonávají opravdu 
svědomitě, ale pokud si nebudete 

PO HORSKÝCH LOUKÁCH ZA KOZÍM SÝREM
Kdo by neznal fotky alpských vrcholků zalitých sluncem a na nich stádečka 
krav s vyleštěnými zvonci? Málokdo ví, že takové úžasné záběry pořídí i v našich 
Krušných horách. A my vás na taková místa dnes zavedeme. Jen s tím rozdílem, 
že místo kraviček uvidíte stádo ovcí a místo strakaté čokolády ochutnáte domácí 
kozí sýr. Ale ta vůně kopců, do kterých praží horské slunce, bude opravdová! 
Připravte si pevné boty a pořádnou svačinu, vyrážíme…

#krusnohorskooznačte nás nebo sdílejte

chtít ovečky hladit, dělat si s nimi 
selfíčka nebo vás nenapadnou 
jiné pozoruhodnosti typického 
mastňáka, nebezpečí vám od 
nich nehrozí. Druhá část cesty 
nás povede do osady Mariánská 
(opět zhruba 3 km). Tady už je 
stoupání prudší, ale i tak se dá 
zvládnout naprosto pohodovou 
chůzí. Zanedlouho se před vámi 
rozprostřou horské pláně a přivítají 
vás první domky. Mezi nimi je 
i stavení manželů Pikardových, 
kteří na Mariánské žijí již 36 let. 
Mají stádečko koz, čerstvé kozí 
mléko, domácí kozí sýr a pečený 
domácí chléb. Pokud jim zavoláte 
předem, rádi si pro vás některou 
z těchto lahůdek na ochutnání 
připraví. Paní Pikardová vám 
nadšeně povypráví o historii údolí, 
o chovu koz i pěstování zeleniny. 
Rozhodně se nebojte zaklepat. 
Na tomto místě více než kdekoliv 
jinde platí, že lidé z hor jsou 
srdeční a umějí pomoci, komu 
je třeba. Zpátky se můžete vydat 
Novým Městem do Jáchymova, 
počkat si na Mariánské na autobus 
nebo sejít údolím do Ostrova. 
Záleží na vašich silách a ambicích.

Text: PINT
Foto: KRISTL
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Debutové album kapely Zavěšený kafe 
s názvem Svět vlků spatří světlo světa 
21. května. Deset skladeb s autorskými texty 
a melodiemi vytvořenými akustickými nástroji 
na něm ve vašich uších zazní úplně poprvé. 
Autorský obal na CD vytvořila talentovaná 
slečna Julie Štiková. 
Je malován, jak jinak než originálně, kávou 
a tuší. CD Svět vlků si můžete zakoupit na 
každém z koncertů kapely Zavěšený kafe.

Ostrovská výtvarnice ivana Tauberová 
přenáší své motivy na textil ručně, 
používá přitom metalické barvy. Každý 
kus je tedy naprostým originálem. 
Bavlněná kabelka s tlapkovým srdíčkem 
má díky křížovému prošití objem až 
15 litrů a její nastavitelný popruh přes 
ramena zajistí navíc i pohodlné nošení. 
iva se s kvalitním materiálem i vybranými 
barvami opravdu mazlí, a tak zaručuje, 
že černá barva je opravdu černá 
a že se vám do kabelky vejde 
i pecen chleba. Zakoupíte na ivanatauberova.cz za 500 Kč.

Tento bylinkový likér s tajnou recepturou 
nese příznačný název. Nikde jinde než 
v Jáchymově jej totiž neseženete. Bylinky 
do něj jsou pečlivě sbírány v Krušnohoří. 
A po bylinkách má likér také svou 
nezaměnitelnou barvu – zelenou. Hodí se tak 
nejen jako originální dárek z našeho regionu, 
ale také k velikonočnímu stolu. Jáchymovský 
tolar zakoupíte v Kiosku na Palackého ulici 
v Jáchymově, v PNS stánku na zastávce MHD 
Jáchymov – Lázně nebo si jej můžete objednat 
na mhola@email.cz

Obsah alkoholu: 7,5%
Hořkost: 50 iBU
Pivovar Rudohor představuje nového 
a opravdu silného člena své pivní rodiny 
– Ethereum 17° Single Hop iPA. Pro výrobu 
Etherea použili výhradně novozélandský 
chmel Moutere, který se vyznačuje 
intenzivní ovocnou chutí citrusů a mučenky. 
Piva Rudohoru už tradičně nesou jména 
platidel, tuto silnou iPU pojmenovali 
po kybernetické měně Ethereum. Novou 
sedmnáctku zakoupíte přímo v prodejně 
pivovaru Rudohor nebo na e-shopu 
https://eshop.rudohor.cz

K svátkům jara neodmyslitelně patří 
kraslice, které mají hluboký význam. 
Symbolizují znovuzrození, plodnost 
a úrodu. Pokud do své domácnosti 
sháníte originální kraslice, podívejte 
se na výtvory Cesty z města. Jsou vrtané 
a zdobené voskovým reliéfem v duchu 
madeirových vzorů. Zakoupit je můžete 
9. 4. v Karlových Varech v Kavárně 
v Havaně nebo 10. 4. na hradě Seeberg. 
Aktuality a další informace najdete na FB 
stránce Cesta z města.

KRUŠNOHORSKé TRENDy

Klasické rakvičky ani máslové 
dorty u nich nehledejte, specializují 
se na moderní cukrářství. Dvojčata 
Michaela Lukáčová a Kateřina 
Černá se od malička motaly 
kolem dortíků – jejich maminka 
totiž pracovala v cukrárně. 
Vysněná kariéra to ale nebyla, 
Káťa má vystudovaný cestovní 
ruch a Míša zase sociálně-právní 
činnost, chtěla se původně stát 
kriminalistkou. i přes to je osud 
jednoho dne dohnal, opustily svá 
zaměstnání a společně si otevřely 
Patisserii v Ostrově – espresso bar 
a sweet bistro. 

Patisserie si získala oblibu mezi 
místními a pověst o jejich báječných 
dortech se rychle rozneslo. Minulý rok 
Míšu s Káťou dokonce oslovil Lukáš 
Hejlík s projektem gastro výletů. 
Patisserii tak dnes najdete i v knize 
555 – Výlety s Gastromapou Lukáše 
Hejlíka a na webu Kudy z nudy 
v sekci „Gurmánská turistika“. 
A co byste u nich měli ochutnat? 
My doporučujeme úplně všechno! 
Teď na jaře si jejich zákazníci 
oblíbili kynuté koblihy. Náplně 
si do nich dělají samy, ochutnat 
můžete slaný karamel nebo třeba 
oříškovo-čokoládovou náplň. „Vůbec 
to nechápu, z těch koblížků se stal 
hit přes noc. Udělala jsem se jen na 
zkoušku na masopust. Teď k nám 
chodí lidi a chtějí jich třeba i pět nebo 
deset a pořád se ptají, jestli na zítra 
napečeme další,“ směje se Míša. 

Krušnohorské listy hledají 
nadšené fotografy a fotografky, 
kteří fotí krajinu v Krušných 
horách. Vyhlašujeme proto soutěž 
o nejkrásnější fotku na titulku 
našich Listů. Prostor nabízíme 
po celý rok, můžete tedy zasílat 
fotografie k měsícům červen až 
prosinec. Podmínkou je šířkový 
formát a v případě výhry poskytnutí 

GASTRO
HOLKy VOD DORTů

V létě holky rády pracují s ovocem 
a sezónními surovinami. Připravují 
třeba lehký ovocný cheesecake nebo 
svěží dort Pavlova. Kromě zákusků 
pečou i sladké občerstvení na svatby 
včetně krásných několikapatrových 
dortů. „Hodně se teď rozmohly 
svatební sweet bary, takže děláme 
kromě klasických svatebních 
dortů i menší zákusky a sladké 
občerstvení,“ říká Káťa. Své sladkosti 
dodávají i do několika místních 
restaurací a kaváren. Jak říká 
Míša, „Každý den napečeme něco 
jiného, takže se nikdy nenudíme. 
Baví nás vymýšlet nové receptury, 
inspirujeme se třeba i na instagramu 
u vyhlášených světových cukrářů.“ 
Podzim a zima se v Patisserii 
točí především kolem cukroví na 
objednávku. Holky dokonce několik 
krabiček cukroví posílají zadarmo 
do dětských domovů.
Ochutnávání dortíků je prý stále 
baví, „Lidi se nás ptají, jestli toho 
sladkého už nemáme plné zuby. Ale 
my to máme opravdu rády. Když něco 
zbude (hlavně špičky!) klidně to s 
chutí dojíme. Ale pak musíme chodit 
opravdu často cvičit!“ směje se Káťa. 
Do Patisserie můžete přijít i na 
skvělou výběrovou kávu. Berou ji 
z lokálních pražíren – z Karlových 
Varů od City Roasters a z Chebu od 
Gallery Coffee. Míša, jako „holka vod 
kafe“, je na její přípravu specialistka – 
dělá krásný latte art.
A plány do budoucna? „Spíš to 
jsou sny,“ dodává Káťa. „Kdyby se 
to někdy povedlo, líbilo by se nám 
přemístit Patisserku do většího, kde 
bychom skloubily provoz 
i výrobu.”              Foto a text: KRISTL

SOUTĚŽ S KRUŠNOHORSKÝMi LiSTy

VAŠE FOTKA NA TiTULCE!
fotografie v plném rozlišení pro 
kvalitní tisk. Autory vítězných 
snímků odměna rozhodně 
nemine a na stránkách Listů je 
čeká i skromný medailonek. Své 
fotoúlovky společně s vaším jménem 
a popisem, kde byly záběry pořízené, 
zasílejte na adresu 
redakce@krusnohorsko.com

(red)

SVĚT VLKů

OPRAVDU ČERNÁ KABELKA

JÁCHyMOVSKÝ TOLAR

ETHEREUM 17° SiNGLE HOP iPA

KRASLiCE S MADEiROVÝM VZOREM



Díky usilovné spolupráci Nejdečanů 
a pamětníků vznikla knížka 
s příběhy, které se odehrály v Nejdku 
a okolí. Přestože mají pravdivý 
základ, jsou přeneseny 
do světa skřítka, který dění prožívá. 
Slavnostní křest knížky a otevření 
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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 autentické vzpomínky.

POVÁLEČNÝ ODSUN
Celá naše rodina pocházela 
z Krušnohoří, řekl bych, že jsme 
byli místní snad už od dob Karla 
iV. Babička se narodila na Ryžovně, 
maminka v Abertamech, já i táta na 
Hřebečné. i tak jsme v květnu 1946 
dostali příkaz do tří hodin všechno 
sbalit a přesunout se do sběrného 
tábora v Nejdku. Mně tenkrát byly 
tři měsíce. Protože byl táta zámečník 
na šachtě Jeroným, dostal příkaz 
s rodinou zůstat. Bez odborníků 
by totiž pohraničí zkolabovalo 
a v hornictví to platilo dvojnásob. 
Bylo nás tenkrát pět sourozenců 
a já byl nejmladší. Celá naše rodina 
(strýcové, tety, babička…) ale byla 
odsunuta a my tu zůstali sami. 
Náš rodný dům na Hřebečné byl už 
obsazen někým z Moravy, a tak nám 
přidělili jiný, přímo v Abertamech. 
Po první zimě sice noví obyvatelé 
odtáhli pryč, ale dům mezitím 
vybrakovali a krátce po odchodu byl 
srovnán se zemí. 
Za rodinou jsem se dostal až po 
dlouhých letech a nebylo to vůbec 
jednoduché. Nejprve jsem směl vyjet 
jen já, potom i s manželkou, ale děti 
musely zůstat tady. Kontrolovali 
nám poštu. Jednou k nám dokonce 
vpadli na domovní prohlídku ve 
tři ráno, aby zkontrolovali, zda 
nemáme sbalené věci k emigraci. 
To už jsem se ale naštval 
a „policajta“ z domu dost nevybíravě 
vyhodil (pozn.: slovník poslední věty 
byl značně redakčně upraven).

VZPOMÍNKy 
KRUŠNOHORSKÉHO 
RODÁKA

Poznávat léčivé bylinky v jejich přirozeném prostředí, setkávat se s lidmi, kteří je běžně používají, a získávat 
několikagenerační poznatky přímo v exteriéru horských luk. To je náplní workshopu vyhlášené Krušnohorské 
apatyky z Jáchymova. Čeká na vás třídenní program s ubytováním, bylinkové procházky, přednášky o užívání, 
sběru a skladování rostlin nebo přednáška o léčení pomocí včel (apiterapie). To vše pod vedením krušnohorské 
bylinkářky paní Kateřiny. Zájemci ať píší na krusnohorskaapatyka@gmail.com. S přihláškou neváhejte, 
kapacita je omezena! 

JARNÍ WORKSHOP S ByLiNKAMi 
27. – 29. května, Mariánská

PO STOPÁCH SKŘÍTKA NEJDULKy 
9. dubna, 14.00 h, Nejdek – náměstí

Přijďte přivítat jaro do Expozice Knihovny 
Latinské školy Jarním pásmem paní Dejmutové. 
Těšit se můžete na hudbu i poezii v útulném 
prostředí knihovny. Lístky lze zakoupit v předprodeji 
v informačním centru Jáchymov od 1. května. 
Nenechte si tento poetický zážitek ujít.

JARO V LATiNĚ 
12. května, 18.00 h, 
Jáchymov

BÁD BOyS V KAVÁRNĚ 
19. dubna, 18.30 h, Ostrov  

SVĚT VLKů 
21. května 19.00 h, 
Františkovy Lázně
„Frantovky“ už sice moc do Krušnohoří 
nespadají, ale kapela Zavěšený kafe 
krušnohorská je a v květnu ji čeká obrovská 
událost. Křest jejich debutového alba 
s názvem Svět vlků. Na vzniku alba se mohl 
prostřednictvím crowfundingové sbírky podílet 
každý z vás. Také Krušnohorsko se stalo jedním 
z významných podporovatelů, a tak vás můžeme 
společně s kapelou pozvat na koncert a křest 
jejich alba. Hned poté vystoupí legendární 
Čechomor. Příjemná atmosféra, velkoplošná 
obrazovka a profi zvukař jsou zajištěni. 
Více info: frantiskovy-lazne.info

stejnojmenné procházkové trasy 
bude spojeno s koncerty ZUŠ Nejdek 
a místní country – big – beat kapely 
Bugr Band. 

Více info najdete na webu nejdulka.cz

ŘEZBÁŘSKé SyMPÓZiUM | 8. - 10. dubna, Jáchymov
Od pátku do neděle se můžete kochat prací řezbářů z Echo Carving Czech Teamu, kteří v prostoru parkoviště 
u jáchymovské tělocvičny vytvoří několik zvířecích exemplářů pro Medvědí stezku u Šlikovky. Chybět nebude 
ani beseda s umělci, ohnivá show, koncerty kapel 4R, KK & My a Zavěšený kafe. V doprovodném programu na 
náměstí u kostela sv. Jáchymova na vás čekají farmářské trhy s velikonoční a jarní tematikou.

Foto: Josef Nasler

Gejzír lázeňské pohody s atmosférou dob rokenrolových 
začátků rozezní specifické klubové prostory ostrovské 
Jakoby kavárny. Většinou vlastní hudba je směsicí 
dřevního rokenrolu, blues a popu. 
V předpremiéře zahrají Lázeňští chlapci také písničku 
Jak to bylo dál o Josefu Loschmidtovi, který se 
nejenom proslavil ve světě, ale především studoval 
na gymnáziu v Ostrově! 
Více na jakobykavarna.cz                Foto: archiv kapely



Pokračování ze str. 1
Podrobnosti k jednotlivým etapám budeme postupně zveřejňovat na stránkách stjoachim.eu. Už teď vás ale srdečně 
zveme na start etapy první. U Štoly č. 1 v Jáchymově odstartujeme v sobotu 21. května mezi 8. a 10. hodinou ranní. 
Delší trasa povede k Novému Městu, na Eduard a dále přes Skautský kříž do osady Zálesí, ke klášteru Mariánská 
a zpět. Kratší trasa povede přes areál Eduard ke kapli Panny Marie Bolestné a zpět. 

1. etapa: 21. května Jáchymov (Nové Město, Eduard), délka 14,8 nebo 7,1 km
2. etapa: 11. června Pernink (Abertamy, Červená jáma), délka 18 nebo 6 km
3. etapa: 16. července Nové Hamry (Chaloupky, Jelení), délka 22,2 nebo 6,5 km
4. etapa: 13. srpna Ryžovna (Červená Liška, Bludná), délka 24 nebo 9 km
5. etapa: 17. září Jáchymov (Panorama, Klínovec), délka 24 nebo 9 km

Startovné: 50 Kč dospělí, 30 Kč děti (výtěžek bude použit na podporu činnosti Nadace st. Joachim).

Krušným horám, stříbrné stopě a zdravému pohybu ZDAR!                                                                          PINT

Přátelé a milci poezie líbezné,
snad zaujme vás výzva nevšední.
Pojďte s námi podělit se o své básně, 
na zaslané verše, my nenapíšem ne!
Lze přec říci vzletně, 
jak na duši je krásně, 
a v rým proměnit věci tak všední.
Stačí zaslat dílko své 
– adresát je jistý, ozveme se zpět. 
Pište na: 
redakce@krusnohorsko.com

Vizita
Na vizitě v blázinci
mávali na mě
našinci
rozdíl byl
je ten
byl jsem
terapeutem
já měl v ruce klíče
co se dveří týče.

Někdo chtěl skončit se životem
jiný zas se svou ženou
třetí s pitím piva
život je permanentní změnou

Někdo má v hlavě věže
jiný si své deprese řeže.

Na vizitě v blázinci...

Vladimír Paleček

Poezii se věnuje od mládí a první 
texty, jako asi všechny juvenilie, 
odrážely jeho starosti i radosti. 
Svoje verše šířil po nepříliš 
poetickém kraji Sokolovska 
neobvyklým způsobem: básnické 
vzkazy svázané do útlých 
sbírek zavěšoval mezi noviny 
v sokolovských hospodách, 
kde je někdy i předčítal. 
Vystřídal různá zaměstnání, 
než se začal věnovat práci 
sociálně pedagogicky 
zaměřené. Vystudoval speciální 
pedagogiku se specializací 
na fyzické a psychické 
handicapy, nyní pracuje jako 
socioterapeut na psychiatrickém 
a psychoterapeutickém oddělení 
v nemocnici v Ostrově. 
Je lektorem Jógy smíchu, No 
mind terapeutem a terapeutem 
Mentálních konstelací 
v psychoterapii a facilitátorem 
Oshových meditací. Jeho práce 
s lidmi duševně nemocnými 
se neustále odráží v jeho 
v poezii, kde se potkává smích, 
nadsázka, smrt, absurdnost 
s obyčejností života, s otázkou 
existence samotného bytí. 

MaV

Okénko poezie
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STŘÍBRNÁ STOPA | 21. května, Jáchymov

Akvarelová nadšenkyně a studentka 
umělecké terapie, ilona Stránská 
pořádá běžně akvarelové lekce ve 
svém Ateliéru inka v Karlových 
Varech. Tentokrát se rozhodla 
malování přenést z ateliéru 
do přírody na celý víkend 
v Krušných horách. 
Od pátku do neděle budete malovat 
v exteriérech Kovářské s nádhernými 
výhledy na Klínovec a Fichtelberg. 
Víkendové malování bude navíc 
obohacené ranní jógou od zkušené 
lektorky, fyzioterapeutky 
a léčitelky tradiční čínské medicíny 

VÍKEND S AKVARELEM | 13. – 15. května, Kovářská

Pod vedením zkušeného tesaře 
a lektora Jakuba Kostura se 
během čtyř dnů dozvíte o historii 
tradičního tesaření, o vlastnostech 
a chování dřeva a o vhodném použití 
tesařských nástrojů – seker, širočin, 
dlát a pilek. Obklopení přírodou 
natesáme trámy z kulatiny pomocí 

Workshop tesání tradiční širočinou 
a stavba hrázděného přístřešku 
18. – 22. května, Vlaštovčí údolí 

JÁCHyMOVSKé MUZEUM
Královská mincovna v Jáchymově nabízí po oba jarní měsíce opravdu pestrý 
program. Upozorníme především na zajímavé přednášky: 9. dubna bude 
o biologických účincích radioaktivity a jejich využití v medicíně vyprávět 
RNDr. Vladimír Wagner, CSc., 30. dubna nám PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. 
nastíní fungování německé evangelické církve v předválečném Československu 
a 21. května objasní ředitel Montanregionu Erzgebirge/Krušnohoří 
RNDr. Michal Urban, CSc. jak to bylo s výrobou kobaltových barev v Krušných 
horách. Zastavit se ale můžete i jindy, až do 10. července na vás čeká výstava 
plná příběhů přírodovědného poznání zasazených do míst, kde se odehrávaly. 
Cesty české vědy vás na ní zavedou do dějin geografie, botaniky, geologie, 
astronomie či genetiky.

(red)

Po dvouleté přestávce se jeden ze závodů nejvyšší německé rallye motorového sportu vrací do Krušných hor a zahajuje 
tak sezonu několika závodů německého šampionátu (DRM). Trasa povede kolem města Stollberg, vzdáleného zhruba 
hodinu jízdy od českých hranic. Letošní ročník je navíc prvním, kdy je závod rozdělen do dvou dnů. Novinkou je 
přesunutí centra dění do Sachsenringu, kde bude sídlit tiskové centrum, servis, a proběhne tam závěrečný ceremoniál. 
Pojede se zde i poslední rychlostní zkouška. Tradičně se 90 km závodu pojede na trasách v Mitteldorfu, Oberdorfu, 
Jahnsdorfu a Grünhainu. Posledně jmenovaný okruh se jede výhradně na asfaltu. Ostatní mají do klasifikace zahrnuté 
i kilometry ve volném terénu. Více na adac-motorsport.de

57. ročník ADAC Rallye Erzgebirge | 22. – 23. dubna 

ivy Mottlové. Omezená kapacita 
kurzu zajistí po celou dobu 
individuální přístup a příjemnou 
tvořivou atmosféru. 
S přihlášením jistě neváhejte! 

O více informací a rezervaci 
víkendového pobytu si pište na 
atelier.Inka@seznam.cz

Foto: Ilona Stránská

širočin. Následně se zaměříme 
na stavbu hrazděného přístavku 
s tradičními spoji. Více informací se 
dozvíte telefonním čísle 
739 655 308, na webové stránce 
www.vlastovciudoli.cz, nebo na 
mailu marieta@vlastovciudoli.cz.



Jiří Tůma
servis, opravy a montáže 
moderních peletových kotlů

+420 603 486 537
jirka@10ran.cz
Mathesiova 125, Jáchymov

Tapír 2/2021: Haló, pane, chtěla bych tam vytřít!

„(Viz tajenku)!�

POMŮCKA:
AIČI,
ALOTYP,
LIAS, OR,
TILIA, TKI

ŠPANĚLSKÝ
PILOT F1
(Fernando)

3. DÍL
TAJENKY

TEČKY
NA HRACÍ
KOSTCE

SVRCHU

OZDOBNÝ
AMERICKÝ
KEŘ

ČLENSKÝ
STÁT USA

PÍSEMNÉ
DIPLOMA-
TICKÉ
SDĚLENÍ

GORILY

VOJENSKÁ
AKADEMIE
(zkratka)

LYŽAŘSKÁ
VĚTROVKA

PLOCHÁ
STŘECHA
SE ZÁ-
BRADLÍM

A SICE

NOCOVAT
VE

SKLÁDACÍM
PŘÍSTŘEŠÍ

LESKLÝ
NÁTĚR

PEŠKOVY
INICIÁLY

1. DÍL
TAJENKY

OZDOBITI
BARVAMI

LÍPA
(botanicky)

ANGLICKY
„NEBO�

NÁRODNÍ
VÝBOR
(zkratka)

PŘÍMO

ZKOUŠKA
(obecně)

ROSTOUCÍ
NA LUKÁCH

CITOSLOVCE
TROUBENÍ

MLÉČNÝ
VÝROBEK
(slovensky)

SLÍDIT

POBÍDKA

STŘELNÁ
ZBRAŇ

SPODNÍ
JURA

PALIVO

KÓD LETIŠ-
TĚ TOKEEN

ZATAVENÁ
LAHVIČKA

INICIÁLY
HERCE
ŠLÉGLA

KŘIČET

PRVNÍ IND.
BAR. FILM
JAPONSKÁ
PREFEK-
TURA

2. DÍL
TAJENKY

LISTY
PAPÍRU

JSOUCÍ
Z ASIJSKÉ-
HO STÁTU

CITOSLOVCE
VZDYCHÁNÍ

SYNOVA
MANŽELKA

POROSTLÍ
TUHÝMI
CHLUPY

UPRAVOVATI
PŘEDIVO

SPZ
TŘEBÍČE

CHEMICKÁ
ZNAČKA
HOLMIA

MÍŠENEC

ZAŘÍZENÍ
K VHÁNĚNÍ
VZDUCHU

RADIKÁLY
ODVOZENÉ
OD ALKANŮ

STARÉ
AUTO

(expresivně)

FILIPÍNSKÁ
SOPKA

INICIÁLY
REŽISÉRKY
NELLIS

POPĚVEK

EVR. ASOC.
BOX. AMA-
TÉRŮ (zkr.)

EXEMPLÁŘ
TYPICKÉ
SÉRIE

ZBYTEČNĚ
(poněk. zast.)
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Milí luštitelé, výherce první křížovky 
letošního roku jsme se rozhodli 
vylosovat v prostředí Latinské knihovny 
v Jáchymově. A jak už samo místo 
nabízí, na výherce čeká kniha Expozice 
latinské školy s osobním věnováním 
knihovnice Evy. K tomu přikládáme 
nástěnný kalendář Krušnohorsko 2022 
od Nadace st. Joachim. Balíčky 
s výhrou od nás tentokrát putují 
k Mileně Ježkové z Jáchymova, 
paní Fuksíkové z Prahy 7 a Karlu 
Zárybnickému z Kadaně. Všem 
výhercům gratulujeme a ostatním 
doporučujeme osobní návštěvu Latinské 
knihovny, kde si vzácných knížek užijete 
maximálně! Videozáznam 
z losování najdete opět na FB stránkách 
Krušnohorsko.

KRUŠNOHORSKÉ 
LUŠTĚNÍ
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