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Vážení a milí přátelé,  

tak už je to tady. Jednak nám nastoupil v kalendáři v plné parádě měsíc máj se 

svou bohatou květinovou výzdobou a pak přišla z vlády povzbudivá informace o 

dalším uvolnění shromažďování lidí.  Nacházíme se pomalu v cílové rovince a od 

11. května 2020 by se nám měly otevřít brány všech sportovišť do 100 lidí. 

Nechvalme však dne před večerem a buďme pořád obezřetní. První naší 

postkoronavirovou akci bychom mohli odstartovat v úterý 12. května 2020. Kam 

to bude, to ještě uvidíme. Co už je však snad jisté, že se vypravíme v sobotu 16. 

května 2020 podle plánu do Českého středohoří na vrcholy kopců Oblík a 

Stříbrňák. Zájemci o tento výlet se již mohou hlásit Míčovi Grossmannovi. Pokud 

se týká uskutečnění víkendové akce o týden později k řece Rokytce, tak to bude 



záležet na zprovoznění kempu v Rouchovanech. V pondělí tam budu volat a pak 

dám vědět.  

 

Přeji vám všem v májovém měsíci plno zdraví a potěšení z uvolnění pohybu a 

pobytu v e sportovních, kulturních, obchodních i stravovacích zařízeních.  

 

Doufám, že si také brzo připijeme na zdraví u společného stolu. FJW 

 

 

 

HLASY A OHLASY Z NAŠÍ TURISTICKÉ TLUPY 
 
Marie Toušová – 3. 5. 2020 
Zdravím Františku. 

Pokud bychom mohli už cestovat, vyšlápli bychom si v Českém středohoří   s Míšou Grrosmannem v 

sobotu 16. května na Oblík. Když nás tam v minulosti /16.8.2008/zavedl Lojza Tipek, našli jsme ve 

vrcholové knize krásné veršované vyznání tomuto kopci. Ty úžasné výhledy do okolí si toto vyznání 

určitě zaslouží. Ti, kteří tam s námi byli si to jistě rádi připomenou a pro nové kamarády mohou být 

tyto veršíky hezkou pozvánkou. 

Kdys stával v kraji nejvyšší 

vrcholem trhal mraky.  

A na ty kopce nejbližší 

shlížel. jak na chudáky. 

Tím bohů hněv se rozpoutal 

ti vzali na něj hoblík 

teď komolí tu stojí dál 

a říkají mi OBLIK 

 
 
Anna Sirková  - 30. 4.  2020 
Tichá krása. Takhle neuvidíš !!!!!!!!!  
https://www.youtube.com/watch?v=US2pmy4KcJo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1n8zGiL247BBZg
OvpG_sbLHdueZCW6N0ISVvGrVCU2nZ67wqskRn9UMhs 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=US2pmy4KcJo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1n8zGiL247BBZgOvpG_sbLHdueZCW6N0ISVvGrVCU2nZ67wqskRn9UMhs
https://www.youtube.com/watch?v=US2pmy4KcJo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1n8zGiL247BBZgOvpG_sbLHdueZCW6N0ISVvGrVCU2nZ67wqskRn9UMhs


 
Několik, blíže nespecifikovaných členek našeho turistického kroužku mi poslalo záběr z jejich 
účasti na čtvrtečním sabatu během Valdružiny noci. 
 
 

 

 



FOTOHRÁTKY 

 
Do archivu se vypravíme do roku 2015 na nejvýchodnější část ostrova Kuba: 
https://fjw.rajce.idnes.cz/2015_02_Kuba_3_-_Santiago_de_Cuba 

https://fjw.rajce.idnes.cz/2015_03_Kuba_4_-_provincie_Guantanamo_a_Baracoa 

 
Soutěž 2007 KČT TJ Slovan Karlovy Vary– otázka č. 9 
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. 10. 

Jak se jmenuje tento zámeček v Karlovarském kraji?  
Nápověda:  Nedaleké město má ve svém znaku tři lipany. 

Prémiová otázka: Jak se jmenuje známý film pro děti z r. 1979, který se v zámečku natáčel? Zámeček 

v té době sloužil jako Dětský domov. 

Soutěž 2007 – vyhodnocení 8. kola.  Správná odpověď:  Ardeche a Verdon. 
 

 

 

 

 

https://fjw.rajce.idnes.cz/2015_02_Kuba_3_-_Santiago_de_Cuba
https://fjw.rajce.idnes.cz/2015_03_Kuba_4_-_provincie_Guantanamo_a_Baracoa


Kolektivní zodpovědnost chceme nahradit 

zodpovědností každého z nás, řekl Prymula 
Od 11. května se budou moci konat společenské, sportovní a kulturní akce s účastí do 100 

osob. Opatření se týká i provozu kin, divadel, koncertních síní či cirkusů, spadat do  této 

kategorie budou i svatby. Po čtvrtečním jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam 

Vojtěch (za ANO). Dosud platí limit deseti osob, na základě debat epidemiologů je podle 

Vojtěcha možné dosavadní opatření proti šíření koronaviru rozvolnit. 
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nouzovy-stav-kulturni-akce-100-

osob_2004302014_jak?fbclid=IwAR2PHJFyXg2hRfk69wFRgcFX3qnrqXtJGsP2W6hHYqGR9zc5iq4jZCkp

M2I 
 

 

Videorozhovor Miloše Čermáka s Miroslavem Mackem a jeho manželkou 
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Doktor-Macek-Koronavirus-Stejne-by-umreli-

Usetrilo-jim-to-trapeni-Az-budou-jednou-koukat-do-stropu-na-LDNce-

622356?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=-LOZQXbNQ4c&feature=emb_logo 

 

Turisté vyrazili do terénu, před letní sezonou obnovují značení tras 
První pěkné dny letošního jara už využili takzvaní značkaři Klubu českých turistů. V 
Karlovarském kraji začali s obnovou značení turistických tras. Zmiňují přitom, že 
pravděpodobně potrvají omezení cest Čechů za hranice, a dovolenou tak zřejmě budou trávit 
v tuzemsku. 
https://www.impuls.cz/regiony/karlovarsky-kraj/turiste-trasy-znaceni-klub-ceskych-turistu-dovolena-

karlovarsky-kraj.A200429_161402_imp-karlovarsky_kov? 

 

 

Víno pijte denně, ale v malém množství, radí Milan Šamánek a 
Zuzana Urbanová 
Máte rádi víno? Možná ho po poslechu záznamu tohoto rozhovoru budete pít ještě s 

větší radostí. Autoři oceňované knihy Víno na zdraví, kterými jsou přední čeští 

kardiologové Milan Šamánek a Zuzana Urbanová, tvrdí, že je zdraví prospěšné a 

pomáhá odbourávat civilizační choroby. Ve čtvrtek přišli do studia Radiožurnálu, kde si 

s nimi povídal moderátor Jan Pokorný. 
https://radiozurnal.rozhlas.cz/vino-pijte-denne-ale-v-malem-mnozstvi-radi-milan-samanek-a-zuzana-

urbanova-6221544 

 

Ostrovský měsíčník – Květen 2020 
http://ostrovskymesicnik.cz/kveten-2020/#page/1 

Karlovarské radniční listy – Květen 2020 
https://mmkv.cz/sites/default/files/krl/krl_2020_05_web.pdf 

 

 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nouzovy-stav-kulturni-akce-100-osob_2004302014_jak?fbclid=IwAR2PHJFyXg2hRfk69wFRgcFX3qnrqXtJGsP2W6hHYqGR9zc5iq4jZCkpM2I
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nouzovy-stav-kulturni-akce-100-osob_2004302014_jak?fbclid=IwAR2PHJFyXg2hRfk69wFRgcFX3qnrqXtJGsP2W6hHYqGR9zc5iq4jZCkpM2I
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nouzovy-stav-kulturni-akce-100-osob_2004302014_jak?fbclid=IwAR2PHJFyXg2hRfk69wFRgcFX3qnrqXtJGsP2W6hHYqGR9zc5iq4jZCkpM2I
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Doktor-Macek-Koronavirus-Stejne-by-umreli-Usetrilo-jim-to-trapeni-Az-budou-jednou-koukat-do-stropu-na-LDNce-622356?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Doktor-Macek-Koronavirus-Stejne-by-umreli-Usetrilo-jim-to-trapeni-Az-budou-jednou-koukat-do-stropu-na-LDNce-622356?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Doktor-Macek-Koronavirus-Stejne-by-umreli-Usetrilo-jim-to-trapeni-Az-budou-jednou-koukat-do-stropu-na-LDNce-622356?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=-LOZQXbNQ4c&feature=emb_logo
https://www.impuls.cz/regiony/karlovarsky-kraj/turiste-trasy-znaceni-klub-ceskych-turistu-dovolena-karlovarsky-kraj.A200429_161402_imp-karlovarsky_kov?
https://www.impuls.cz/regiony/karlovarsky-kraj/turiste-trasy-znaceni-klub-ceskych-turistu-dovolena-karlovarsky-kraj.A200429_161402_imp-karlovarsky_kov?
https://radiozurnal.rozhlas.cz/vino-pijte-denne-ale-v-malem-mnozstvi-radi-milan-samanek-a-zuzana-urbanova-6221544
https://radiozurnal.rozhlas.cz/vino-pijte-denne-ale-v-malem-mnozstvi-radi-milan-samanek-a-zuzana-urbanova-6221544
http://ostrovskymesicnik.cz/kveten-2020/#page/1
https://mmkv.cz/sites/default/files/krl/krl_2020_05_web.pdf


Islanďané roušky nenosí, chránit ostatní jim přijde zbytečné, říká 
Češka žijící na ostrově 
https://www.lidovky.cz/cestovani/aktuality/cestujte-po-domove-islandske-hvezdy-nazpivaly-pisen-s-

hlavnim-epidemiologem-rika-ceska.A200427_122138_aktuality_ape? 

 

 

Uznávaná česká molekulárna biologička Soňa Peková najnovšie prišla s 

ďalšou zaujímavou informáciou. Tvrdí, že s novou vakcínou proti 

koronavírusu, ktorú sa snažia farmaceutické spoločnosti vytvoriť, môže 

byť veľký problém. Koronavírus totiž podľa nej veľmi rýchlo mení svoje 

gény a teda vakcína sa zrejme minie účinku 

https://www.hlavnespravy.sk/molekularna-biologicka-sona-pekova-upozornuje-ze-ockovanie-proti-

koronavirusu-zrejme-nicomu-geny-koronavirusu-sa-rychlo-menia-efektivita-vakciny-sa-blizit-

nule/2143550?fbclid=IwAR3_RHlBPqXWXAiPYt7QiaBCEGMDoxzwYX5nZwfaICX3hEHi5VG7zqfJxnY#Va 

 

 

U Karlových Varů začala stavba dalšího úseku páteřní cyklostezky 
U Karlových Varů začala stavba další části páteřní cyklostezky podél Ohře směrem na Ústecký 

kraj. Jde o pětikilometrový úsek mezi Všeborovicemi a Šemnicemi. Část cyklostezky vyjde 

kraj na 25 milionů korun, řekl krajský radní pro oblast regionálního rozvoje Josef Janů (Piráti). 
https://karlovarska.drbna.cz/z-kraje/karlovarsko/1058-u-karlovych-varu-zacala-stavba-dalsiho-

useku-paterni-cyklostezky.html?fbclid=IwAR2WPICoaQ_nflU-

9OLwG93Q1VXLSmAf3uVfdtQIUwa7XHK3sol9lubf-Mg 

 

Zřícenina hradu Egerberk / Lestkov - dron 
Určitě stojí za návštěvu. Nevím kdo to tam vyřezal od náletů, ale patří jim velký dík. Fakt paráda. 

https://www.youtube.com/watch?v=yOOVMBzi8Hs&fbclid=IwAR0uSrDtv-IuMxjtB8-

5QXzXxEKfVjyxllD91dF-EOlNXR4CioVcUM81VZM 

 

Turistická vycházka směr Čedičové varhany. 
https://karlovarskelisty.cz/2020/05/turisticka-vychazka-smer-cedicove-

varhany/?fbclid=IwAR0Rf_jCQfeeofsEfGsbui9wgcp1i2FWleTALfPxmutjPG-RoLfqjQHligc 

 

Fontána zahájila provoz. Hrát začne v pondělí 
Jeden ze symbolů Mariánských Lázní, zpívající fontánu, probudili ze zimního spánku. V pátek 
1. května byl zahájen její provoz. Zatím však bude pouze napuštěna vodou v rámci 
zkušebního provozu. Zpívat začne začátkem příštího týdne. 
http://zivechebsko.cz/2020/05/01/fontana-zahajila-provoz-hrat-zacne-v-

pondeli/?fbclid=IwAR3qWzxuEIHLnk98Jwh82dYYnPDr9SSqJEv7ml_ciliou8__1YLj0d4MIJc 

 

Když kameny vyprávějí 5.díl - Tanec krystalů - Vyvřelé hlubinné horniny 
https://www.youtube.com/watch?v=jZvHncpK_z4&feature=youtu.be 

Lékaři nemají vysvětlení: Směs těchto 2 potravin léčí revma, 
žlučník, rakovinu a dalších 10 nemocí 
Jedná se o směs medu a skořice. Upřednostněte však cejlonskou skořici, která neobsahuje 
potenciálně škodlivé látky ani při její vyšší konzumaci. 
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https://www.hlavnespravy.sk/molekularna-biologicka-sona-pekova-upozornuje-ze-ockovanie-proti-koronavirusu-zrejme-nicomu-geny-koronavirusu-sa-rychlo-menia-efektivita-vakciny-sa-blizit-nule/2143550?fbclid=IwAR3_RHlBPqXWXAiPYt7QiaBCEGMDoxzwYX5nZwfaICX3hEHi5VG7zqfJxnY#Va
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https://www.vylectese.cz/lekari-nemaji-vysvetleni-smes-techto-2-potravin-leci-revma-zlucnik-
rakovinu-a-dalsich-10-
nemoci/?fbclid=IwAR0kej6kyLtALqLOoCMBB3EL9qz7hYkI3fYqVnOvBoqnWMcmZlECFhEfMM4 

 

Bismarckova rozhledna (Cheb) - Brýle od Hasmanů (17. díl Co VIDĚT) 
https://www.youtube.com/watch?v=lq6tYtDW-
mM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR06VNqx2JzoHykEWveZEqsrpRMQJ1P7NzTczXs_8XAlR2eU_z76Dk
WghV0 
 

Východ a Západ, souboj stereotypů VII 
Martin C. Putna 

Pojďte se mnou na výlet do Íránu. Navštívíme Persepolis, Kýrovu hrobku, teheránské kavárny 

a kupodivu i hřbitov vyšehradský. Ale jen imaginací a slovem. SOLO VERBO. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Eia6TXOlRPg&feature=emb_logo 
 

 

Zprávy, informace, zajímavosti 

   

  

Zdá se, že vláda pomalu uvolňuje omezující pravidla. Můžeme se začít připravovat na 

výlety - třeba za historií. Pořád ale musíme dávat dobrý pozor, nemoc si nevybírá. 

  

 

 

Prodloužený víkend zve na výlet. I nyní máme 

nespočet možných cílů  

Číst více ▶ 

 

 

  

 

 

Krutá Milada i bájný poklad. Tajemná Lichnice stále 

vypráví příběhy odvahy, lásky, zrady i neštěstí  

Číst více ▶ 

 

 

  

https://www.vylectese.cz/lekari-nemaji-vysvetleni-smes-techto-2-potravin-leci-revma-zlucnik-rakovinu-a-dalsich-10-nemoci/?fbclid=IwAR0kej6kyLtALqLOoCMBB3EL9qz7hYkI3fYqVnOvBoqnWMcmZlECFhEfMM4
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https://www.youtube.com/watch?v=lq6tYtDW-mM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR06VNqx2JzoHykEWveZEqsrpRMQJ1P7NzTczXs_8XAlR2eU_z76DkWghV0
https://twitter.com/mcputna
https://twitter.com/mcputna
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Neobyčejný nález vědce překvapil. Prehistorický savec 

je stokrát větší, než by čekali  

Číst více ▶ 

 

 

  

 

 

Tajemné poklady, které čekají na svého objevitele. 

Zlato Aztéků stále nemá nálezce  

Číst více ▶ 

 

 

   

 
Rady do karantény: Čtěte 
Změna: Každý den věnujte chvilku svého času na čtení dobré knihy. 
Proč: Čtení dobré knihy je jednou z mých nejoblíbenějších činností 
na světě. Kniha je strojem času, portálem do jiných dimenzí, speciálním 
kouzlem, které vás dostane do myslí a těl fascinujících lidí, transportérem, 
který vám umožní procestovat svět, je dechberoucím prozkoumáním 
lásky a smrti a sexu a podivných kriminálních podsvětí 
a pohádkových světů, vytváří nové nejlepší kamarády. Vše v jednom. 
Čtu, protože miluji tu zkušenost, protože čtení je mocným učitelem 
života, protože mne přeměňuje. Nejsem největším čtenářem na světě, 
ale čtu denně a s vášní. Spousta lidí tvrdí, že chce číst více, ale neví, 
kde začít. 
Jak: 
1. Udělejte si čas. Už nemáme tolik času na čtení – většinou proto, 
že stále pracujeme, plánujeme si toho do našeho kalendáře až 
příliš, jsme neustále na internetu (kde se sice nachází spousta 
dobrého čtení, ale také může ujídat náš čas donekonečna) 
a moc se díváme na televizi. Vyberte si čas, a udělejte si z něj čas 
na čtení. Začněte jen deseti minutami, pokud nemůžete najít 
čas – i 10 minut je příjemných. Později v týdnu to prodlužte 
na 20 nebo 30 minut, pokud se vám podaří vynechat několik 
věcí z diáře. 

2. Nečtěte proto, že musíte – čtěte pro radost. Najděte knihy se 
zajímavými příběhy, o lidech, kteří vás fascinují, o nových světech, 
které chcete navštívit. Zapomeňte na klasiky, pokud vás 
opravdu nelákají. 
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3. Nedělejte nic jiného, jen čtěte. Odkliďte vše, co vás ruší. Najděte 
si tiché a klidné místo. Jen vy a vaše kniha. Všimněte si nutkání 
dělat něco jiného, ale nechovejte se podle nich. Pokud opravdu 
musíte udělat něco jiného, dejte si čaj. 
4. Milujte čtení. Neděláte to proto, abyste se rozvíjeli. Děláte to pro 
radost. Čtení je magické a magie promění vše ostatní ve vašem 
životě. Milujte tu zkušenost a budete se na ni každý den těšit. 
5. Objevte skvělé knihy. Povídám si s ostatními lidmi, kteří milují 
knihy, čtu recenze nebo jen procházím klasická knihkupectví. 
Podporování místních knihkupectví je skvělá věc a je neskutečně 
zábavná. Knihovny jsou také skvělá místa, která jsou málo 
používaná – zajistěte si členství hned dnes. 



 


