
40 AAA 200428  Aktuálně v úterý 28. 4. 2020 

 

Vážení a milí přátelé,  
určitě mnozí z nás – nejen ti, co mají zahrádku, ale všichni ostatní milovníci 
přírody už netrpělivě vyhlížejí jarní (májový) deštíček. Jarní toulání bychom měli 
zaměřit také k nějaké studánce, pokud možno lidským zrakům nepříliš známé. 
Na jaře se studánky čistí, aby se obnovilo propojení spodního světa s horním. 
Uctívání pramenů je prastarý kultovní zvyk a je spojený už od antiky s přírodními 
náboženstvími. Na našem území jsou prvními uctívateli studánek Keltové, kteří 
studánky považovali na kultovní místa a vházeli do nich depoty - poklady. 
V Čechách je nejznámější poklad vhozený do Obřího pramene v obci Lahošť 
poblíž Duchcova. Stejnou úctu k pramenům pak po Keltech převzali i Slované. 
Obřad otvírání studánek se přenesl později i do umění. Všichni určitě známe 
slavnou skladbu Bohuslava Martinů „Otvírání studánek“ na texty básníka 
Miloslava Bureše, který dle Václava Vokolka použil básnický obraz v neskutečně 
závratné představě: 
Vždyť 
každá studánka 
v lese 



na hladině 
nebe nese, 
kdyby jí nebylo 
o zem 
by se rozbilo.  
 
Na skladbu od Bohuslava Martinů „Otvírání studánek“ se můžete podívat třeba 
zde: https://www.youtube.com/watch?v=qVb889rRSlk 
 

Pozřel jsem také na mapu, kde se v nejbližším okolí nachází studánka, u které 
jsem ještě nebyl, a vypravil jsem se do Osvinova. Na Mapy.cz je foto této 
studánky od našeho bývalého starosty Ing. Josefa Nečase.  
https://mapy.cz/turisticka?x=13.0348375&y=50.3552458&z=17&source=base&id=1698781  

To, v jakém stavu jsem ji nalezl v pondělí 27. 4. 2020 by nikoho k uměleckým 
sklonům neinspirovalo. Můžete posoudit sami z alba, které jsem toho dne 
pořídil, když jsem se vypravil z Osvinova do údolí Pekelského potoka:  
https://fjw.rajce.idnes.cz/2020_04_Z_Osvinova_do_udoli_Pekelskeho_potoka 
Na druhou stranu jsem se zase mohl přesvědčil, že z udržované studánky v Rokli 
nedaleko Krásného Lesa se můžete stále osvěžit kvalitní pitnou vodou. 
 
Osvěžení jarní vláhou na těle i na duši přeje FJW! 

 

HLASY A OHLASY Z NAŠÍ TURISTICKÉ TLUPY 

Petr Held – 27. 4. 2020 

Drancování karpatských lesů a pralesů 
https://www.treking.cz/blog/karpaty-ekologicka-katastrofa.htm  
Buď zdráv Františku. Při četbě tohoto článku mi přišlo na mysl, že by Tě zajímal. Ahoj. 

 

Ahoj Františku, 
moc zdravím Tebe a všechny turisty. Jsem ráda, že mohu být s vámi v kontaktu a mohu sdílet 
všechny informace, poučení, pobavení, inspirace, připomenout si a zavzpomínat na předchozí 
společné turistické výpravy.... 
Mne minulý týden potěšila zpráva, že moje roušky, které jsem šila pro Olivovu dětskou léčebnu, 
domov seniorů i pro známé, konečně dorazily - po téměř měsíčním putování - na místo určení 
- do kanadského Vancouveru. Když nemůžeme cestovat my, tak aspoň cestují roušky: -D. 
Tomáš Bezouška, náš říčanský turista a průvodce, měl v loňském roce přednášku o 
osobnostech, na které jsme tak trochu pozapomněli, a přesto se nějakým svým přičiněním 
zapsaly do české či světové historie. A teď v době karantény, při nadbytku času, některé z nich 
převedl i do písemné podoby.  V příloze posílám, samozřejmě s jeho svolením, některé z nich... 
 
Přeji krásné jarní dny, plné pohody, sluníčka, turistiky....Dáša Hubínková 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qVb889rRSlk
https://mapy.cz/turisticka?x=13.0348375&y=50.3552458&z=17&source=base&id=1698781
https://fjw.rajce.idnes.cz/2020_04_Z_Osvinova_do_udoli_Pekelskeho_potoka
https://www.treking.cz/blog/karpaty-ekologicka-katastrofa.htm


 

Marie Hellerová – 27. 4. 2020 

Zdravím Františku i vás, milí turističtí přátelé, chodíme, chodíme. Už se občas trošku 
vzdalujeme od Ostrova, ale dnes jsme si "zopakovaly" cestu kolem Ostrova - je u nás krásně i 
"za humny" - jaro je prostě jaro!!! Přikládám jedno foto - mnozí jistě poznají, kde se tento 
mostek nachází. Doporučené rozestupy jsme dodržovaly:))) MH 

P.S. Madlo, jak je u lednice, bych potřebovala i ke špajzce:-O 

 

Hubert Čepelák – 27. 4. 2020 

Posílám veliké a mohutné AHOJ !!!! AHOJ !!!!! Ahoj !!!!! V sobotu jsem vyrazil na malý výlet do 

nádherného Ostrovského parku a posílám pár fotek. Překvapila mi krásná čapí rodinka. 

Posílám pár fotek. Berťák 
 

Kamila Zvárová – 28. 4. 2020 

Kniha, která bude zajímavá 

https://www.databazeknih.cz/knihy/meda-mladkova-muj-uzasny-zivot-219423 

Respekt odemkl speciály 

https://www.respekt.cz/special/2019/titulek/byvala-jsem-snadny-terc?issueId=100405 

  

https://twitter.com/neonovinar 

  

https://www.databazeknih.cz/knihy/meda-mladkova-muj-uzasny-zivot-219423
https://www.respekt.cz/special/2019/titulek/byvala-jsem-snadny-terc?issueId=100405
https://twitter.com/neonovinar


Božena Havlíková – 27. 4. 2020 

Ahoj Františku! Děkuji za krásné fotky v okolí Nejdy. Mám to tam velice ráda a připojuji foto z 

přírodní rezervace Ostrovské rybníky, kam také velice často chodím. Moc zdravím! Božena 

 

Egerie a Jan Svatoš (Hans Heiling) 

https://ostrovsky-muzejni-spolek.estranky.cz/clanky/regionalni-mythologie/egerie-a-jan-svatos--
hans-heiling-.html?fbclid=IwAR0P1z0ePzM2rjGj2GZ9CPNeT1KQe6IrpbLox2_9nUU6WjRKTuzfQtXTlZc 
V období romantismu na přelomu 18. a 19. století  se objevuje v místních pověstech 
jako Egeria, královna duchů a víl v Poohří, jistě k tomu došlo s ohledem na podobnost jejího 
jména s německou verzí jména naší regionálně největší řeky Ohře, respektive Eger. Podle 
pověsti, je matkou Jana Svatoše, který byl novopohanskou romantickou tradicí odvozen z 
lidového svátku Svatého Jana, a měl proto silně milostné a plodností konotace. To také 
ovlivnilo téma a syžet jeho pověsti.  

ZUŠ Kadaň - EGERIE balet 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=d6_tIl7V9jI&feature=emb_logo 

 

 

Ostrovské rybníky  

https://ostrovsky-muzejni-spolek.estranky.cz/clanky/regionalni-mythologie/egerie-a-jan-svatos--hans-heiling-.html?fbclid=IwAR0P1z0ePzM2rjGj2GZ9CPNeT1KQe6IrpbLox2_9nUU6WjRKTuzfQtXTlZc
https://ostrovsky-muzejni-spolek.estranky.cz/clanky/regionalni-mythologie/egerie-a-jan-svatos--hans-heiling-.html?fbclid=IwAR0P1z0ePzM2rjGj2GZ9CPNeT1KQe6IrpbLox2_9nUU6WjRKTuzfQtXTlZc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=d6_tIl7V9jI&feature=emb_logo


FOTOHRÁTKY 
 

 

Soutěž 2007 KČT Slovan Karlovy Vary– otázka č. 7 
Při úklidu počítače jsem si připomněl fotosoutěž z roku 2013. Odpovědi neposílejte, jen si zkuste 
vzpomenout jen sami pro sebe. Odpověď naleznete příště u otázky č. 8. 

Jak se jmenuje tento východočeský zámek? 

Nápověda: Majitelkou zámku je Diana Phipps Sternbergová.  

Soutěž 2007 – vyhodnocení 6. kola  

Správná odpověď: Schöneck. Odpověď na prémiovou otázku byla na jednom z ukazatelů: IFA 

Ferienpark  

 

 

Obrázky z archivu 

V archivu se podíváme do roku 2015, kdy jsme navštívili ostrov Kubu. Na prvním albu jsou 

obrázky z hlavního města Havany. Druhé album nám přibližuje exkurzi v manufaktuře na 

výrobu kubánského rumu a návštěvu údolí Vinales na západě ostrova. 

https://fjw.rajce.idnes.cz/2015_02_Kuba_1_-_hlavni_mesto_Havana 

https://fjw.rajce.idnes.cz/2015_02_Kuba_2_-_Pinar_der_Rio,_udoli_Vinales 

https://fjw.rajce.idnes.cz/2015_02_Kuba_1_-_hlavni_mesto_Havana
https://fjw.rajce.idnes.cz/2015_02_Kuba_2_-_Pinar_der_Rio,_udoli_Vinales


Kde se toulal Robert Kulda? 

Zničená Íva - kde asi?? Určitě víš 10 km na západ od Ostrova. 

 

. 

 

Od července by turisté mohli na Slovensko a do Rakouska, věří 
Petříček 
Ministr zahraničí Tomáš Petříček věří, že od července by mohli čeští turisté navštívit Slovensko 

či Rakousko, v případě příznivého vývoje epidemie koronaviru v regionu to může být i dříve. 

Šéf české diplomacie to řekl v pondělním rozhovoru pro Hospodářské noviny.„Pro turisty jsme 

chtěli například od července otevřít Slovensko nebo Rakousko a od srpna třeba i další 

destinace. Pokud situace bude stále pozitivní, může to být i rychleji. V případě 

nejpoškozenějších států, jako jsou Itálie, Francie, USA, je ještě předčasné mluvit o tom, kdy do 

nich bude možné cestovat,“ uvedl Petříček. Dál nicméně podle něj platí doporučení, že přes 

uvolňování pravidel by lidé neměli cestovat do zahraničí s výjimkou nutných případů. 
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/petricek-koronavirus-ministr-zahranici-cestovani-rakousko-

nemecko.A200427_072529_domaci_jadv? 

 

 

https://www.idnes.cz/wiki/politika/tomas-petricek.K456842
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/petricek-koronavirus-ministr-zahranici-cestovani-rakousko-nemecko.A200427_072529_domaci_jadv?
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/petricek-koronavirus-ministr-zahranici-cestovani-rakousko-nemecko.A200427_072529_domaci_jadv?


 

Na výlet s hudbou André Rieu se podíváme do Toskánska. 

André Rieu - Once Upon A Time In The West -TOSKANA 
https://www.youtube.com/watch?v=O0Umq_ajh7I&fbclid=IwAR2LFhfRDwQx_zrtn1WZwi9PbC2xPVN

JBc2IUCwMvBkv5pNN1vNT4bp3z9Q&app=desktop 

 

Tam, kde budete zaručeně sami. Vydejte se na ta nejděsivější místa v České 

republice 
Omezená pravidla už nějaký čas ovlivňují život v České republice. Zavřená nákupní centra, kina, 
divadla a sportovní stadiony donutily občany užívat si přírody. Někdy je to však na hraně zákona. 
Tam, kde dříve nikdo nebyl, jsou dnes davy lidí. Ideální je tak najít lokalitu jen pro odvážné. Co 
takhle ta vůbec nejděsivější místa v České republice? 
https://www.ctidoma.cz/zajimavosti/tam-kde-budete-zarucene-sami-vydejte-se-na-ty-nejdesivejsi-
mista-v-ceske-republice-59488 
 

Koronavirus je legrace proti tomu, co ještě přijde. Koledovali jsme 
si, říká Flegr 

Čekal jsem, že něco takového přijde mnohem dřív. Tohle ještě není pořádný 
virus. Nevyhubí nás. Bylo sto let na přípravu, měli jsme mít pandemické 
plány, orgány státní moci vybouchly neskutečně, říká evoluční biolog a 
parazitolog Jaroslav Flegr. Virus tu pořád je, jakmile pustíme děti do školy, 
začne se zase šířit, dodává. 
https://video.aktualne.cz/dvtv/koronavirus-je-legrace-proti-tomu-co-jeste-prijde-
koledovali/r~43d99dee858f11eab0f60cc47ab5f122/?fbclid=IwAR1cBbXyX2Bf1xRrH_EVeOj29yzAxp5
G9tfUN6TgdE0w78Ky82cFlcvePQs 
 

Když světu vládla španělská chřipka. Unikátní 100 let staré snímky 
Občas srovnáváme nynější pandemii se španělskou chřipkou. Jenže to byla jiná nemoc i jiný 

svět. Na snímcích to vypadá občas podobně jako dnes: roušky, plné nemocnice, zavřené 

školy a divadla. Jenže tehdy to bylo mnohem horší. Končila světová válka, mnohde panoval 

hlad, neexistovala antibiotika, a úmrtnost byla velmi vysoká. Unikátní snímky dovolují 

nahlédnout do ulic a nemocnic v letech 1918-1920 
https://magazin.aktualne.cz/foto/obrazem-tak-se-zilo-za-doby-smrtici-epidemie-spanelske-

chrip/r~f33c3d4078bb11ea842f0cc47ab5f122/?fbclid=IwAR3y0kuNNtYCSGZW08DZh4Uka0gExooKC1

ZFn1gvns3Tu96N6SHpH_BIu4c 

 

 

Samoplátci se mohou nechat otestovat v karlovarské 
nemocnici 
Zahájení testování pro samoplátce v Karlovarské krajské nemocnici je plánováno od úterý 28. 
dubna 2020. „V tuto chvíli se snažíme zajistit potřebné množství materiálu, abychom byli 
schopni pokrýt co největší část potřeby,“ uvedl mluvčí Karlovarské krajské nemocnice 
Vladislav Podracký . 
http://zivechebsko.cz/2020/04/27/samoplatci-se-mohou-nechat-otestovat-v-karlovarske-

nemocnici/?fbclid=IwAR0Ye214sG7lI9qFzVqic304cK98rtE2bLiXKFB55c4DlYGbRnh_M7Jd1Fw 

https://www.youtube.com/watch?v=O0Umq_ajh7I&fbclid=IwAR2LFhfRDwQx_zrtn1WZwi9PbC2xPVNJBc2IUCwMvBkv5pNN1vNT4bp3z9Q&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=O0Umq_ajh7I&fbclid=IwAR2LFhfRDwQx_zrtn1WZwi9PbC2xPVNJBc2IUCwMvBkv5pNN1vNT4bp3z9Q&app=desktop
https://www.ctidoma.cz/zajimavosti/tam-kde-budete-zarucene-sami-vydejte-se-na-ty-nejdesivejsi-mista-v-ceske-republice-59488
https://www.ctidoma.cz/zajimavosti/tam-kde-budete-zarucene-sami-vydejte-se-na-ty-nejdesivejsi-mista-v-ceske-republice-59488
https://video.aktualne.cz/dvtv/koronavirus-je-legrace-proti-tomu-co-jeste-prijde-koledovali/r~43d99dee858f11eab0f60cc47ab5f122/?fbclid=IwAR1cBbXyX2Bf1xRrH_EVeOj29yzAxp5G9tfUN6TgdE0w78Ky82cFlcvePQs
https://video.aktualne.cz/dvtv/koronavirus-je-legrace-proti-tomu-co-jeste-prijde-koledovali/r~43d99dee858f11eab0f60cc47ab5f122/?fbclid=IwAR1cBbXyX2Bf1xRrH_EVeOj29yzAxp5G9tfUN6TgdE0w78Ky82cFlcvePQs
https://video.aktualne.cz/dvtv/koronavirus-je-legrace-proti-tomu-co-jeste-prijde-koledovali/r~43d99dee858f11eab0f60cc47ab5f122/?fbclid=IwAR1cBbXyX2Bf1xRrH_EVeOj29yzAxp5G9tfUN6TgdE0w78Ky82cFlcvePQs
https://magazin.aktualne.cz/foto/obrazem-tak-se-zilo-za-doby-smrtici-epidemie-spanelske-chrip/r~f33c3d4078bb11ea842f0cc47ab5f122/?fbclid=IwAR3y0kuNNtYCSGZW08DZh4Uka0gExooKC1ZFn1gvns3Tu96N6SHpH_BIu4c
https://magazin.aktualne.cz/foto/obrazem-tak-se-zilo-za-doby-smrtici-epidemie-spanelske-chrip/r~f33c3d4078bb11ea842f0cc47ab5f122/?fbclid=IwAR3y0kuNNtYCSGZW08DZh4Uka0gExooKC1ZFn1gvns3Tu96N6SHpH_BIu4c
https://magazin.aktualne.cz/foto/obrazem-tak-se-zilo-za-doby-smrtici-epidemie-spanelske-chrip/r~f33c3d4078bb11ea842f0cc47ab5f122/?fbclid=IwAR3y0kuNNtYCSGZW08DZh4Uka0gExooKC1ZFn1gvns3Tu96N6SHpH_BIu4c
http://zivechebsko.cz/2020/04/27/samoplatci-se-mohou-nechat-otestovat-v-karlovarske-nemocnici/?fbclid=IwAR0Ye214sG7lI9qFzVqic304cK98rtE2bLiXKFB55c4DlYGbRnh_M7Jd1Fw
http://zivechebsko.cz/2020/04/27/samoplatci-se-mohou-nechat-otestovat-v-karlovarske-nemocnici/?fbclid=IwAR0Ye214sG7lI9qFzVqic304cK98rtE2bLiXKFB55c4DlYGbRnh_M7Jd1Fw


Karlovarský festival letos nebude FacebookTwitter 

S ohledem na přetrvávající opatření vlády v souvislosti s koronavirovou krizí a kvůli jejím 
mezinárodním dopadům a celosvětově komplikované situaci jsme pečlivě zvážili všechny 
okolnosti a rozhodli jsme se 55. ročník MFF Karlovy Vary v letošním roce neuskutečnit, uvedli 
v úterý pořadatelé největšího českého filmového festivalu. 
https://www.novinky.cz/kultura/filmy-serialy/clanek/karlovarsky-festival-letos-nebude-
40322108?seq_no=1&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&
utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null&fbclid=IwAR2-
AwJHDRDnFskrxIkdDlmCZbaZdCjl2ibXtQAIHV3Sg57h2CC_gMab6F4 
 

  

 
Rady do karantény:  
Važte si více času, než peněz 
Změna: Přehodnoťte, jak trávíte čas a co to vypovídá o tom, čeho si 
vážíte nejvíc. 
Proč: Přestože že většina z vás už toto ovládá, je dobré se nad tím 
znovu zamyslet. Je to o srovnání našich životů s našimi hodnotami – 
a naučení se, že peníze mají malou skutečnou hodnotu, pokud nemáme 
čas na to, co je opravdu důležité. 
Představte si, že trávíte svůj život děláním toho, co je pro vás důležité, 
s lidmi, se kterými chcete být, soustředěním se na práci, kterou máte 
rádi, hraním si, radostí a vášní a zdravím a láskou. 
Čas je našim nejcennějším zdrojem, protože je tak limitovaný. Můžeme 
ním plýtvat díváním se na televizi, trávením času na špatným 
webovkách a sociálních médiích, nebo s ním můžeme dělat něco, co 
je důležité, co nám přináší radost, co pomáhá ostatním. 
Můžeme ztrácet čas pokusy o vydělávání peněz, splácením úroků 
na dluhy, které jsou vytvořené utrácením nad naše možnosti a pak 
vyděláváním peněz, abychom byli schopni ty dluhy splatit... nebo se 
můžeme rozhodnout, co je pro nás důležité a trávit čas podle toho. 
Když je pro nás čas důležitější, než peníze, změní se nám priority. 

Jak: 
1. Zhodnoťte, jak trávíte svůj čas. Jak s vaším časem nakládáte nejvíc? 
Je vydělávání peněz a jejich utrácení velkou součástí toho, jak 
trávíte svůj čas? Jestli ano, co to vypovídá o vašich hodnotách? 
2. Zeptejte se sami sebe, jestli byste měli věci přehodnotit. Udělejte 
si čas na to, co pravdu chcete dělat – buďte s milovanými 
osobami, pište, tvořte, čtěte si, vykoupejte se. Nikdy nebudete 
mít dost času na to, abyste stihli všechno, ale můžete si udělat 
čas na to, co je opravdu důležité. 
3. Popřemýšlejte nad tím, kam směřuje vaše kariéra. Protože trávíte 
většinu svého dne prací, měli byste dělat něco, co máte rádi. Je 
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toto opravdu to, co chcete dělat? Dovede vás tato konkrétní práce 
tam, kde chcete být? Nezasekněte se v místě, které neuspokojuje 
vaše ambice. Rozhodněte se, že si vezmete svou kariéru 
do vlastních rukou, nehledě na to, jak hrozivé to může vypadat. 
 

 


