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novinář na volné noze

Karl Reitmeier war von 1972 bis 2010 als Journalist für die Chamer
Zeitung tätig, zuletzt als Leiter der Redaktion und Geschäftsstelle in
Furth i.W. Nun widmet er sich als freier Journalist fast ausschließlich
grenzüberschreitenden Themen.

Karl Reitmeier působil v letech1972 až 2010 jako novinář v Chamer
Zeitung, v posledních letech přitom na pozici vedoucího redakce
a pobočky ve Furthu im Wald. Nyní se jako novinář na volné noze
věnuje téměř výhradně přeshraničním tématům.

In seinen Berichten über Leben, Ereignisse und Initiativen auf der
tschechischen Seite, vor allem durch seine 2012 begonnene und mit
großem Interesse verfolgte wöchentliche Seite „Böhmen“ in der Chamer
Zeitung, lernt die breite Öffentlichkeit viele Facetten der Nachbarregion
Pilsen kennen.

V jeho článcích o životě, událostech a iniciativách v Čechách,
a především pak prostřednictvím rubriky s názvem „Böhmen“ (Čechy),
která se těší velkému zájmu ze strany čtenářů a vychází v Chamer
Zeitung každý týden již od roku 2012, poznává široká veřejnost mnohé
aspekty sousedního Plzeňského kraje.

Als Journalist hat Karl Reitmeier die Tage des Falls des Eisernen
Vorhangs, die ersten Schritte beim Kennenlernen und die Vertiefung
der grenzüberschreitenden Kontakte an vorderster Stelle miterlebt und
beschrieben. Seine Berichte genügten nicht nur der Chronistenpflicht
eines Reporters. Die Texte, die Themenauswahl und die Fotos sollten
immer auch die Leser in ein über 40 Jahre verschlossenes Land
mitnehmen, wollten Ressentiments abbauen und Leidenschaft für
partnerschaftliches Engagement wecken. Schon im Jahr der Wende
1989 erschien in der Chamer Zeitung die Rubrik „Blick ins Nachbarland“
mit Details von den politischen Veränderungen in den damaligen
Landkreisen Domažlice / Taus und Klatovy / Klattau.

Jako novinář zažil a popsal Karl Reitmeier jako jeden z prvních dny,
v nichž se hroutila železná opona, i první kroky při vzájemném
poznávání a prohlubování přeshraničních kontaktů. Svými články
však plnil více, než jen úlohu kronikáře. Jeho texty, výběr témat
a fotografie měly zároveň čtenáře vždy zavést do přes čtyřicet let
uzavřené země, chtěly odbourat zášť a vzbudit zájem o partnerskou
spolupráci. Již v revolučním roce 1989 se v Chamer Zeitung objevila
rubrika „Blick ins Nachbarland“ (Pohled k sousedům) s podrobnými
zprávami o politických změnách v bývalých okresech Domažlice
a Klatovy.

Als Waldmünchener hat es ihm besonders die höchste Erhebung
des Český les, der Čerchov, angetan. Auf seiner höchst informativen
Internetseite www.karl-reitmeier.de bezeichnet er sich als „Čerchov und
Gibacht-Fan“. Wer so mit der Natur, dem Wandern und dem Langlaufen
verbunden ist, kommt am Schreiben eines Wanderführers über seinen
Lieblingsberg nicht vorbei. Das Buch „Der Čerchov ist immer das Ziel“
beschreibt 14 Tourenvorschläge von verschiedenen Ausgangspunkten.
60 bis 70 Mal wandert Karl Reitmeier im Jahr auf seinen Lieblingsberg.
Meist mit Freunden und Besuchergruppen, wenn niemand mitgeht,
auch allein. Er kennt jeden Stein und jeden Baum, jede Veränderung
und jeden der Förster, Wanderfreunde, Naturliebhaber und
Kommunalpolitiker auf der tschechischen Seite. Die Freundschaften
sind eng und herzlich, kein noch so starker böhmischer Wind kann
diesen menschlichen Brücken etwas anhaben.
Karl Reitmeier engagiert sich in den Freundeskreisen „DeutschTschechische Verständigung“ und „Furth im Wald – Domažlice“ oder im
Touristenclub Domažlice / Taus, für den er 2011 eine Spendenaktion
auf der bayerischen Seite zur Sanierung des Aussichtsturms auf
dem Čerchov initiierte. Wenn Not am Mann ist, greift er auch zum
Handwerkszeug, wie bei der Renovierung des Schlosses in Poběžovice /
Ronsperg. 2007 erhielt Karl Reitmeier den RESCU-Preis für die Rettung
eines verletzten tschechischen Langläufers und im November 2014
das Kreisehrenzeichen des Landkreises Cham für Verdienste für die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit.
Bavaria Bohemia e.V. schließt sich diesen Ehrungen an und verleiht Karl
Reitmeier den Preis Brückenbauer | Stavitel mostů 2015 als Würdigung
und Dank für sein unermüdliches Engagement für die Annäherung von
Bayern und Tschechien – in seiner journalistischen Arbeit und seinen
Beispiel gebenden grenzüberschreitenden Aktivitäten.

Jako obyvatel Waldmünchenu si obzvlášť zamiloval nejvyšší horu
Českého lesa, Čerchov. Na svých internetových stránkách www.karlreitmeier.de, plných zajímavých informací, se sám označuje za „fanouška
Čerchova a Gibachtu“. Tento milovník přírody, pěší turistiky a běhu na
lyžích tedy nemohl opomenout sepsání turistického průvodce
o svém oblíbeném kopci. Kniha „Čerchov je vždy cílem“ popisuje
čtrnáct možných výstupů na Čerchov z různých výchozích bodů.
Na svou oblíbenou horu se Karl Reitmeier vydává šedesát až
sedmdesátkrát v roce. Nejčastěji tedy s přáteli a skupinami návštěvníků,
když se zrovna nikomu nechce, klidně jde i sám. Zná každý kámen
a strom, všimne si jakékoli změny a zná každého lesníka, turistu,
milovníka přírody a komunálního politika na české straně. Tato
přátelství jsou blízká a neotřesitelná.
Karl Reitmeier se angažuje v kruzích přátel „Česko-německé
porozumění“ a „Furth im Wald – Domažlice“ či v Klubu českých turistů
Domažlice, pro nějž v roce 2011 inicioval sbírku na opravu rozhledny na
Čerchově. Když je potřeba přiložit ruku k dílu, chápe se nářadí, tak jako
při rekonstrukci zámku v Poběžovicích. Karl Reitmeier obdržel
v roce 2007 cenu RESCU za záchranu zraněného českého běžkaře
a v listopadu 2014 čestné vyznamenání okresu Cham za zásluhy
v oblasti přeshraniční spolupráce.
Spolek Bavaria Bohemia e. V. se k těmto
oceněním připojuje a uděluje Karlu
Reitmeierovi cenu Brückenbauer | Stavitel
mostů 2015 jako uznání a dík za jeho
neúnavné nasazení při sbližování Česka
a Bavorska, a to jak v rámci jeho žurnalistické
práce, tak jeho příkladných přeshraničních
aktivit.

Karl Reitmeier

