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Vážení a milí přátelé,  

končí nám další měsíc v karanténě. V březnu jsme si připomněli přísloví 

„Březen za kamna vlezen. Duben ještě tam budem. Máj vyjdeme v háj.“ Zdá se, 

že by nám to koncem května s tím hájem mohlo nakonec vyjít. Budu už příští 

týden posílat do Karlovarských radničních listů a Ostrovského měsíčníku plány 

našich turistických akcí na měsíc červen. S vedoucími pěší turistiky budeme 

připravovat plán úterních akcí na červen a pak také plán akcí na druhé pololetí 

letošního roku. Přihlášky na neuskutečněný velikonoční pobyt v Lužických 

horách ponechám v platnosti i na příští rok ve stávajícím složení. Pokud by došlo 

k nějakým změnám, tak bychom to řešili ke konci roku.  

Jak se postupně rozvolňují nouzová opatření, a není už tolik nutno 

vysedávat doma, je více času i lepší počasí na výpravy do přírody. Také já už budu 

postupně rozvolňovat periodicitu zasílaných zpráv a budu vás tím méně a méně 

obtěžovat. Dnes se asi s pálením čarodějnic budeme muset omezit, podobně 

jako zítra s prvomájovým líbáním pod břízkami. Nicméně svět se kvůli tomu 

nezboří. Přeji vám do nastávajících květnových dnů dobrou mysl a mnoho 

hezkých zážitků na vašich samostatných vycházkách nebo v menších partách na 

čerstvém vzduchu. 

 

Vykročte ze dveří! Zdraví FJW! 
 



 

HLASY A OHLASY Z NAŠÍ TURISTICKÉ TLUPY 
Zdena Šmuclerová – 29. 4. 2020 

Zajímavá videa. Je tam také nám známý Elblag Canal. 
https://www.youtube.com/watch?v=0zeBIxI7n1I&t=3s  

 

PŘÍPRAVA NA HOUBAŘSKOU SEZÓNU  
Test pro houbaře - dost těžký.....opravdu. Jak by řekl Hujer: "I já jsem měl trojku...." . 
  https://www.qizy.cz/quizzes/houbarsky-kviz/120 

 

FOTOHRÁTKY 

Doporučuji! Výborné – zaregistrovat se a hrát. 
Vyzkoušejte své znalosti naší vlasti v internetové hře. Pravidla jsou prostá – web zobrazí 

snímek a vy musíte v mapě vybrat, kde se dané místo nahází: www.poznejmisto.cz. 

 

Soutěž 2007 KČT Slovan Karlovy Vary– otázka č. 8 
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. 9. 

Na které francouzské řece můžeme vidět tento krásný skalní most Valdon-Pont-du-Arc? 
Nápověda: Je nepsanou povinností navštívit toto místo, jsme-li v Provence.  

Která řeka ve Francii vytvořila proslulý Grand Canyon?  

Soutěž 2007 – vyhodnocení 7. kola  

Správná odpověď: Častolovice, s tím nebyl žádný problém u žádného soutěžícího. Zřejmě 

jméno majitelky je dostatečně mediálně známé. Prémiová otázka: říčky Kněžná a Bělá. . 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0zeBIxI7n1I&t=3s
https://www.qizy.cz/quizzes/houbarsky-kviz/120%C2%A0
http://www.poznejmisto.cz/


 

V Karlových Varech začal koronabyznys 
Za peníze nabízí soukromé laboratoře pro obyčejné lidi placené testy. 
Karlovarská nemocnice dnes zahajuje testování pro samoplátce (člověk, který 
si musí test na přítomnost SARS 2 zaplatit z vlastní kapsy). Cena testování je 
dva tisíce korun, které musí zájemci zaplatit ve stanovený termín hotově podle 
předem stanoveného manuálu soukromým laboratořím, které je nabízí jako 
placenou službu. 
https://karlovarskelisty.cz/2020/04/v-karlovych-varech-zacal-

koronabyznys/?fbclid=IwAR2P0szq98qYF6FIu5xvfCyJKtwMPxX5n87t_WsfUgkbgKNC36fsyKRt-Bw 

 

Pojďte s námi na horu Klíč v Lužických horách.  

Cesta ze Svoru vede mezi překrásnými roubenými staveními, kolem kozí farmičky a končí na větrném vrcholu s 

doslova leteckými výhledy. 

Poslouchejte naše vysílání dnes od 11:40 a dozvíte se víc. Nalaďte si nás na 88,8 MHz, nebo si nás pusťte 

přehttps://www.facebook.com/sever.rozhlas/videos/2578148959065843/UzpfSTEwMDAwMDA0MjE

2MjQxMzozMzE4MDA4MTIxNTQzODk0/ 

 

Vyšla unikátní publikace „Česko v číslech“ 
Publikace zpracovaná ve formě poutavých infografik doplněných kartogramy a krátkými 
shrnujícími texty na téměř 150 stránkách souhrnně popisuje demografický, sociální a 
ekonomický vývoj České republiky. Knihu rozčleněnou do 28 tematických kapitol nabízí ČSÚ 
v elektronické podobě zdarma jako ideální pomůcku celé řadě odborností i široké veřejnosti. 
http://karlovarky.cz/vysla-unikatni-publikace-cesko-v-cislech/?fbclid=IwAR2ERdXvu-
AQC0XJRcms4bn4b0x8morQNFqFj6BmHql-5wANi9ywj-sE3WI 
 
 
 

Sokolov: Za klasický biograf zaskočí autokino na Michalu 
http://www.regionzapad.cz/zpravodajstvi/sokolov-za-klasicky-biograf-zaskoci-autokino-na-michalu-
151619/?fbclid=IwAR1OONsLwJyijJJEwsCCvNhVHxoTiRFzD6j8NgL3Uv7JUS0nke_Ftp9RSyk 
 
 

Pohodlné cvičební sedadlo na kole. Odstraňte bolest sedla.  
https://www.chicpallette.com/collections/mens-supplies/products/the-inbuilt-saddle-
suspension?variant=31583527862329 
 

Takřka polovina Němců nechce otevřít hranice pro letní dovolené 

Berlín - Takřka polovina Němců kvůli pandemii nemoci covid-19 odmítá otevření hranic pro 
letní dovolené v cizině. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu veřejného mínění institutu 
YouGov, který si zadala agentura DPA. 
V sondáži 48 procent oslovených Němců chtělo, aby i během léta platil zákaz turistických 
cest do zahraničí. Dvacet procent respondentů by souhlasilo s otevřením hranic s vybranými 
zeměmi a pro uvolnění letního turismu v rámci celé Evropské unie se vyslovilo pouze 13 
procent lidí, poznamenala DPA. 

https://karlovarskelisty.cz/2020/04/v-karlovych-varech-zacal-koronabyznys/?fbclid=IwAR2P0szq98qYF6FIu5xvfCyJKtwMPxX5n87t_WsfUgkbgKNC36fsyKRt-Bw
https://karlovarskelisty.cz/2020/04/v-karlovych-varech-zacal-koronabyznys/?fbclid=IwAR2P0szq98qYF6FIu5xvfCyJKtwMPxX5n87t_WsfUgkbgKNC36fsyKRt-Bw
https://www.facebook.com/sever.rozhlas/videos/2578148959065843/UzpfSTEwMDAwMDA0MjE2MjQxMzozMzE4MDA4MTIxNTQzODk0/
https://www.facebook.com/sever.rozhlas/videos/2578148959065843/UzpfSTEwMDAwMDA0MjE2MjQxMzozMzE4MDA4MTIxNTQzODk0/
http://karlovarky.cz/vysla-unikatni-publikace-cesko-v-cislech/?fbclid=IwAR2ERdXvu-AQC0XJRcms4bn4b0x8morQNFqFj6BmHql-5wANi9ywj-sE3WI
http://karlovarky.cz/vysla-unikatni-publikace-cesko-v-cislech/?fbclid=IwAR2ERdXvu-AQC0XJRcms4bn4b0x8morQNFqFj6BmHql-5wANi9ywj-sE3WI
http://www.regionzapad.cz/zpravodajstvi/sokolov-za-klasicky-biograf-zaskoci-autokino-na-michalu-151619/?fbclid=IwAR1OONsLwJyijJJEwsCCvNhVHxoTiRFzD6j8NgL3Uv7JUS0nke_Ftp9RSyk
http://www.regionzapad.cz/zpravodajstvi/sokolov-za-klasicky-biograf-zaskoci-autokino-na-michalu-151619/?fbclid=IwAR1OONsLwJyijJJEwsCCvNhVHxoTiRFzD6j8NgL3Uv7JUS0nke_Ftp9RSyk
https://www.chicpallette.com/collections/mens-supplies/products/the-inbuilt-saddle-suspension?variant=31583527862329
https://www.chicpallette.com/collections/mens-supplies/products/the-inbuilt-saddle-suspension?variant=31583527862329


V polovině března vydalo Německo celosvětovou výstrahu pro turisty a prozatím do 3. 
května omezilo cesty do zahraničí a zakázalo zahraničním návštěvníkům turistické cesty do 
země. Podle informací magazínu Der Spiegel chce ministerstvo zahraničí omezení prodloužit 
přinejmenším do 14. června. 
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/takrka-polovina-nemcu-nechce-otevrit-hranice-pro-letni-
dovolene/1885290 
 

Epidemie koronaviru ztrácí sílu, do konce května bude celkem 8500 

nakažených, uvedl Dušek 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cesko-koronavirus-ministerstvo-
zdravotnictvi_2004300855_tzr 
 

 
Lepší chudý ale živý, než bohatý mrtvý 
Vážení přátelé, okamžitě po schválení prodloužení nouzového stavu, píšu nový článek "Lepší 
chudý ale živý, než bohatý mrtvý"  

https://hannig.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=750561 
 
Hezký den, 

jenom velmi stručně Vám připomínám dnešní webinář 

o tom, jak řečí těla vysíláme a poznáme dominanci, 

podřízenost, nepohodu a pohodu, co s námi dělá, 

když se někdo hodně přiblíží, a další věci.  

Sledujte živě od osmi večer na této stránce - www.psyx.cz/webinar-rec-tela 

(Teď tam najdete záznam 1. dílu z minulého týdne.) 

Diskuse pro Vaše otázky a podněty je otevřená už teď; 

co budu vědět, zodpovím; co nebudu vědět, o tom 

napovídám nějaké nesmysly, nevědomě samozřejmě:) 

Pozvěte i svoje staroušky a kohokoli, o kom myslíte, 

že by se rád na téma řeči těla něco dozvěděl.  

Připojit se k webináři je ta nejsnazší věc na světě 

- stačí kliknout a koukat. Nemáte-li čas dnes večer, 

podívejte se později na záznam. 

Těším se na Vás! 

PhDr. Michaela Peterková, Psychologické weby, testy, programy, psyx.cz 

 

Neničte jiřičkám hnízda, pomozte jim je stavět, vyzývají ornitologové 

Ornitologové žádají lidi, aby neničili hnízda, která mají jiřičky na stavbách. Jiřičky se do Česka 
vrátily před několika týdny a nemají kde hnízdit. Trápí je také sucho, z vysušené hlíny se jim 
těžko staví. Ornitologové v únoru vyhlásili jiřičku obecnou Ptákem roku 2020. Chtějí 
upozornit na to, jakým těžkostem čelí. 
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3087008-nenicte-jirickam-hnizda-pomozte-jim-je-stavet-
vyzyvaji-ornitologove?fbclid=IwAR1F5zXJvPanUMvB__a57x7Wg0FSjOGYgHp5mquAvMx-
KE4mozSWspOycaA 
 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/takrka-polovina-nemcu-nechce-otevrit-hranice-pro-letni-dovolene/1885290
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/takrka-polovina-nemcu-nechce-otevrit-hranice-pro-letni-dovolene/1885290
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cesko-koronavirus-ministerstvo-zdravotnictvi_2004300855_tzr
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cesko-koronavirus-ministerstvo-zdravotnictvi_2004300855_tzr
https://hannig.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=750561
http://posta.psyx.cz/tracking/click?d=X3uIsWstnedtyvAHPd-Z9d2VjGCOIcdqxHIbvu1dgxrooZtF-5dtOe29VDWOJLEIi0O9yaQUjOlsLMWMeGCQSNyuMBiXoUp5NPTFC7oLId61v1PRQ9n6QkqSg66QC9M9pmwYkELKbpTqG_zpAAPZfuCUGJ4fQhAyEApBeoFHS_sr99nRT8AzoZR1oKtz4yar6ErTBrVIUkhwl6KI3x2BnzlUfadwdx_lM2QxtVHuA0TOzvACpy5WqeklR207xUvS0DMS3zP0y49bi_dczojUmVeO-nooOQs9GaH_sG9jMAgemYCx-Nuehq7vRXAin5cHFAZyNYIyFQxzPnU4mqweQoo1
http://posta.psyx.cz/tracking/click?d=X3uIsWstnedtyvAHPd-Z9d2VjGCOIcdqxHIbvu1dgxrooZtF-5dtOe29VDWOJLEIi0O9yaQUjOlsLMWMeGCQSNyuMBiXoUp5NPTFC7oLId61v1PRQ9n6QkqSg66QC9M9pmwYkELKbpTqG_zpAAPZfuCUGJ4fQhAyEApBeoFHS_sr99nRT8AzoZR1oKtz4yar6ErTBrVIUkhwl6KI3x2BnzlUfadwdx_lM2QxtVHuA0TOzvACpy5WqeklR207xUvS0DMS3zP0y49bi_dczojUmSqioHpCkl3qz5UaTPmly8fcRINCocDx4PaoowGHXgt6scuKhRfD-y4hVIy6aqJ2vzM1
http://posta.psyx.cz/tracking/click?d=X3uIsWstnedtyvAHPd-Z9d2VjGCOIcdqxHIbvu1dgxrooZtF-5dtOe29VDWOJLEIi0O9yaQUjOlsLMWMeGCQSNyuMBiXoUp5NPTFC7oLId61v1PRQ9n6QkqSg66QC9M9pmwYkELKbpTqG_zpAAPZfuCUGJ4fQhAyEApBeoFHS_sr99nRT8AzoZR1oKtz4yar6ErTBrVIUkhwl6KI3x2BnzlUfadwdx_lM2QxtVHuA0TOzvACpy5WqeklR207xUvS0DMS3zP0y49bi_dczojUmaThAG2eVD6EigqEfJb0IIEq6fnYckWYiGh7txqttfzUSMdhrsHxBkazp0MrLSYf0hk1
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3087008-nenicte-jirickam-hnizda-pomozte-jim-je-stavet-vyzyvaji-ornitologove?fbclid=IwAR1F5zXJvPanUMvB__a57x7Wg0FSjOGYgHp5mquAvMx-KE4mozSWspOycaA
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3087008-nenicte-jirickam-hnizda-pomozte-jim-je-stavet-vyzyvaji-ornitologove?fbclid=IwAR1F5zXJvPanUMvB__a57x7Wg0FSjOGYgHp5mquAvMx-KE4mozSWspOycaA
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3087008-nenicte-jirickam-hnizda-pomozte-jim-je-stavet-vyzyvaji-ornitologove?fbclid=IwAR1F5zXJvPanUMvB__a57x7Wg0FSjOGYgHp5mquAvMx-KE4mozSWspOycaA


 

 

Zprávy, informace, zajímavosti 

   

  

V době, kdy nesmíme do divadla ani do kina můžeme sledovat jen filmy v televizi nebo na 

internetu. I tak je ale výběr pestrý, a to jak díky nové tvorbě, tak i dílům, v nichž 

vzpomínáme na hvězdy, které již nejsou mezi námi. 

  

 

 

Nejpopulárnější životopisné filmy historie. Skutečné 

příběhy, které šokují a inspirují  

Číst více ▶ 

 

 

  

 

 

Hvězdy v karanténě. Filmový festival v Karlových 

Varech se letos konat nebude  

Číst více ▶ 

 

 

  

 

 

Slavné osobnosti s nemocnou duší. Někteří si dokonce 

sáhli na život 

Číst více ▶ 

 

 

    

 

 
 

 

http://post.spmailtechn.com/f/a/HL56gk5WQxzi2DxEyzITPw~~/AAJyQgA~/RgRgjRfDP0R3aHR0cHM6Ly93d3cuY3RpZG9tYS5jei9rdWx0dXJhL25lamxlcHNpLXBvc3RhcG9rYWx5cHRpY2tlLWZpbG15LWtkeXotc2UtY2hjZXRlLXYta2FyYW50ZW5lLWplc3RlLXZpY2UtdnlzdHJlc292YXQtNTkzOTJXA3NwY0IKAB7Dkqpebl81zVIMZmp3QHZvbG55LmN6WAQAAAAA
http://post.spmailtechn.com/f/a/egGRDy5GyphGj1Y_xctGMg~~/AAJyQgA~/RgRgjRfDP0RoaHR0cDovL0t1bHR1cmEgdiBrYXJhbnTDqW7Emy4gT3RldsWZZW7DqSBzdsSbdG92w6kgZ2FsZXJpZSBvbmxpbmUgYSBkaXZhZGxhLCBrdGVyw6EgYm9qdWrDrSBvIHDFmWXFvml0w61XA3NwY0IKAB7Dkqpebl81zVIMZmp3QHZvbG55LmN6WAQAAAAA
http://post.spmailtechn.com/f/a/XSEeZXKKSNmw6n_OYgnoBg~~/AAJyQgA~/RgRgjRfDP0R0aHR0cHM6Ly93d3cuY3RpZG9tYS5jei9vc29ibm9zdGkvcmFkb3Zhbi1sdWthdnNreS1wdXZvZG5lLW1pcmlsLWRvLWNpcmt2ZS16aXZvdC1rLW5lbXUtYnlsLWtydXR5LXBvY2hvdmFsLW1hbnplbGt1LWlXA3NwY0IKAB7Dkqpebl81zVIMZmp3QHZvbG55LmN6WAQAAAAA
http://post.spmailtechn.com/f/a/frpMrD4yEUHqB-0FtyIkHw~~/AAJyQgA~/RgRgjRfDP0R3aHR0cHM6Ly93d3cuY3RpZG9tYS5jei9rdWx0dXJhL25lanBvcHVsYXJuZWpzaS16aXZvdG9waXNuZS1maWxteS1oaXN0b3JpZS1za3V0ZWNuZS1wcmliZWh5LWt0ZXJlLXNva3VqaS1pbnNwaXJ1amktNTk2MTFXA3NwY0IKAB7Dkqpebl81zVIMZmp3QHZvbG55LmN6WAQAAAAA
http://post.spmailtechn.com/f/a/frpMrD4yEUHqB-0FtyIkHw~~/AAJyQgA~/RgRgjRfDP0R3aHR0cHM6Ly93d3cuY3RpZG9tYS5jei9rdWx0dXJhL25lanBvcHVsYXJuZWpzaS16aXZvdG9waXNuZS1maWxteS1oaXN0b3JpZS1za3V0ZWNuZS1wcmliZWh5LWt0ZXJlLXNva3VqaS1pbnNwaXJ1amktNTk2MTFXA3NwY0IKAB7Dkqpebl81zVIMZmp3QHZvbG55LmN6WAQAAAAA
http://post.spmailtechn.com/f/a/frpMrD4yEUHqB-0FtyIkHw~~/AAJyQgA~/RgRgjRfDP0R3aHR0cHM6Ly93d3cuY3RpZG9tYS5jei9rdWx0dXJhL25lanBvcHVsYXJuZWpzaS16aXZvdG9waXNuZS1maWxteS1oaXN0b3JpZS1za3V0ZWNuZS1wcmliZWh5LWt0ZXJlLXNva3VqaS1pbnNwaXJ1amktNTk2MTFXA3NwY0IKAB7Dkqpebl81zVIMZmp3QHZvbG55LmN6WAQAAAAA
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Rady do karantény: 
Vyměňte názory za zvědavost 
 
Změna: Tento týden vyměňte názory, které máte, za zvědavost. 
Proč: Když máme názor, uzavřeme se před jakýmkoliv dalším učením 
a porozuměním. Myslíme si, že víme, jak se věci mají nebo jaké 
by měly být, takže brzdíme jakoukoliv další zvědavost. Toto vede 
k velmi limitovanému porozumění a brání nám v kompletním porozumění 
něčeho. Jsme lepší, než toto. Můžeme se změnit. Můžeme 
opustit naše předsudky, naše zažité názory a otevřít se opravdovému 
učení a opravdovému porozumění. 
Jak: 
1. Tento týden opravdu dávejte pozor na okamžiky, kdy odsuzujete 
ostatní, kdy máte názor na to, jaké by věci měly být. Toto 
se stane většinou několikrát (nebo mnohokrát) za den, takže 
musíte být pozorní. 
2. Když si všimnete odsuzování ostatních, nebo názorů, podívejte 
se, jestli se místo toho můžete otevřít zvědavosti. Pokud někoho 
odsoudíte jako hloupého, arogantního nebo ignoranta, zeptejte 
se, „Je to pravda?“ Jak to můžete zjistit? Můžete si s ním 
promluvit, dát mu možnost vám to vysvětlit, pokusit se zjistit 
víc? Když si všimnete názoru, můžete si nějak ověřit, jestli máte 
pravdu? Jak to můžete zjistit? Zkoumejte! 
. Snažte se porozumět. Zkuste opravdu porozumět člověku. 
Ujděte míli v jeho botách. Zkuste si představit jeho minulost. 
Pokud je to možné, zjistěte si jeho minulost. Každý nějakou má. 
Pokud ne, zkuste si představit, jaké zážitky vedly k tomu, aby se 
stal člověkem, který před vámi stojí. 
4. Láska. Jakmile jste akceptovali někoho takovým, kým je, zkuste 
jej mít rádi. I když ho neznáte. I když jste ho v minulosti 
nenáviděli. Milujte ho jako bratra nebo ji jako sestru, ať je to 
kdokoliv, starý nebo mladý, se světlou nebo tmavou pletí, žena 
nebo muž, bohatý nebo chudý. 
Proč je dobré mít někoho rád? Vaše láska bude pravděpodobně jen 
omezená. Ale bude mít vliv na dva lidi: na vás a možná i na člověka, 
kterého jste začali mít rádi. Láska k ostatním vás udělá šťastnějším. 
V tomto mi věřte. A láska k ostatním může změnit životy jiných, pokud 
se rozhodnete tuto lásku projevit a chovat se podle ní. Nemůžu 
vám zaručit, co se stane, ale může vám to změnit život. 



 


