
Jmenuji se Aleš Novák a už od dětství, tak jako mnoha dětem, 
se mi líbily kameny. Ze začátku jsem sbíral jen to, co jsem 
našel a co se mi líbilo, ale když jsem se v roce 1997 náhodou 
dozvěděl o vycházce do údolí Milířky po hornických 
památkách, neváhal jsem a společně s partou kluků jsme se 
zúčastnili. Byli jsme zvědaví, co to vlastně máme za domem. 
Zpočátku mě exkurze příliš nebavila,  ale na konci jsme se 
dozvěděli, že na Kozím hřbetu je zasypaná šachta. Nedalo 
nám to. Viděli jsme před sebou dobrodružství a chtěli vědět, 
co se tam skrývá. Začali jsme do oněch tajemných míst jezdit 
načerno a kopali vlastními silami. Později jsem se doslechl, že 
někde za Jiřetínem jsou staré štoly. Tolik mě ta informace 
nadchla, že jsem zajel do varnsdorfského muzea, které exkurzi 
spolu s Minerálklubem organizovalo. Exkurzi vedl Miloš 
Flekna. Dostal jsem na pana Fleknu kontakt, zašel za ním 
do práce a od té doby už "to dělám legálně". Podzemí se stalo 
mým koníčkem a kameny jsou jeho součástí. 

V roce 2007 na počest mého desetiletého výročí jsem v muzeu Varnsdorf uspořádal výstavu. 
Byla to moje první mineralogická výstava. A nyní se blíží výročí kulaté  - 25 let mé spolupráce s muzeem a 
tudíž i zájmu o hornictví a sběratelství minerálů. Proto jsme se s Renatou Procházkovou, pracovnicí 
Oblastního muzea v Děčíně, pobočky ve Varnsdorfu, domluvili, že bychom mohli vytvořit výstavu. 
Za ty roky už mám toho poměrně dost nasbíráno a do jedné výstavy by se vše nevešlo. Proto budou 
výstavy tři, každý rok jedna s jiným tématem. 

Téma výstavy letošní napovídá sám název 
- Minerály zahraničí aneb těžký život 
horníků. 
Tato výstava poukazuje na minerály 
z celého světa, které jsem za tu dobu 
získal. A protože mě hlavně zajímá 
hornictví, jsou zde i různé předměty, 
se kterými staří i současní havíři horninu 
rozruší, následně zpracovávají a získávají 
z ní drahocenný kov.
Na výstavě také uvidíte několik fotografií, 
které ukážou, jak to v takovém dole 
vypadá. 

Další rok bude výstava o životě na Zemi, na které, než se zrodil člověk, vládli jiní, z nichž někteří přežili 
desítky milionů let do dnešních dnů. 
Třetí, poslední výstava, která se uskuteční právě na moje 25. výročí, bude o minerálech České republiky.

Snad se vám výstavy budou líbit.

Slova autora ...
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