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Vážení a milí přátelé,  

na úvodního obrázku radostně na jarní svět vykukují z vykotlaného kmene stromu 
čerstvé houbičky. Je to první úlovek Marušky Muchové zpoza Vojkovického Špičáku. 



Mimochodem, jak takovou dutinu dokáže vykotlal datel, se můžete podívat na tomto videu: 
https://www.facebook.com/frantisek.wohlmuth.3/videos/3328631737148199/ 

Podobně už se začíná klubat po koronavém spánku na světlo i náš turistický kroužek. 
V úterý 12. května 2020 povede úterníky Pavel Mrhálek z Andělské hory přes Kolovou do 
Březové. Podrobnější propozice naleznete níže. V sobotu, jak už jsem avízoval dříve, se 
vypravíme s Míšou Grossmannem do Českého středohoří na Oblík. Pojedeme s již upravenou 
Karosou firmy Sládek na 47 míst, takže tam bude více místa na nohy. Jakmile obdržím 
podklady, rozešlu plakátek. Následující sobotu 23. – 24. května 2020 jsme se měli vypravit na 
dvoudenní putování k říčce Rokytná s přespáním v kempu v Rouchovanech. Kempy se ale 
mohou otevírat až po 25. 5. 2020. S Vláďou Zedníkem jsem se dohodl, že výlet do okolí Kraslic 
uskuteční místo 30. 5. o týden dříve 23. května 2020. Se správcovou kempu v Rouchovanech 
jsem domluvený, že mám zavolat po 20. květnu, zda se jí podaří připravit kemp na poslední 
květnový víkend. Akci bychom o týden posunuli vůči plánovanému termínu. Bude to trošku 
kovbojka, ale uvidíme, jak to dopadne. Víkendový pobyt 12. – 14. června 2020 na Písecku jsem 
již včera smluvně potvrdil. Pavel Mrhálek ještě dopřesní program na první den v pátek 
v Píseckých horách. Níže vám ve stejném termínu 13. 6. 2020 nabízí výlet do Pojizeří na zámky 
Loučeň a Jezerní Vtelno Jirka Jásek. 

Tolik ve stručnosti na příští dny. V žádném případě však nepodléhejte euforii a buďte 
stále velmi opatrní. Vývoj kolem chebské nemocnice je dostatečným mementem. Samozřejmě 
také počítejte s tím, že na všech akcích do konce června budeme muset nosit roušky. 

 
Hezký den přeje FJW!   
 
 

HLASY A OHLASY Z NAŠÍ TURISTICKÉ TLUPY 
 
Jiří Jásek – 5. 5. 2020 Výlet na zámky Loučeň a Jezerní Vtelno 13. 6. 2020 
Ahoj Františku, podal jsi optimistickou zprávu. Klubko pandemie se nám rozmotává, a tak bych 
mohl uskutečnit akci zámky Loučeň a Jizerní Vtelno v sobotu 13. 6. 2020 v původním programu 
a podmínek jako dříve. Prosím tedy, aby se znovu přihlásili zájemci.  
Prosím Tě rozešli mne to elektronicky na všechny strany. Děkuji. Jirka Jásek 
 
Iva Vondrašová – 5. 5. 2020 
Informace o pochodu v Bečově. 
Ahoj Františku! Posílám Ti zprávu od Ing. Jirky Šindeláře ohledně bečovského pochodu. Pouze 
neformální procházka během června, tak uvidíme. Díky za všechny články, informace a 
fotky!   Iva 
Ahoj Ivo, direktivně z ústředí i oblasti KČT jsme dostali nařízeno, aby se pochod nekonal...takže 

letos bude jen neformálně - chceme uveřejnit 2 trasy 15 a 50 km a pokud je někdo projde 

během června dostane diplom...ale nic nebude organizovaně. Je to poprvé v historii pochodu, 

kdy se tak děje. Jiří 

 
Zdena Šmuclerová – 3. 5. 2020 
Tichá krása Prahy 
https://www.youtube.com/watch?v=US2pmy4KcJo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1n8zGiL
247BBZgOvpG_sbLHdueZCW6N0ISVvGrVCU2nZ67wqskRn9UMhs 

https://www.facebook.com/frantisek.wohlmuth.3/videos/3328631737148199/
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


Světlana Kuncová – 3.5. 220 
Brý podvečer Františku. To je tak milé, to Tvé počteníčko v této nelehké době ....takové 
pohlazení po duši a zároveň velký rozhled, co se kde děje...úúúžasné. Františku,sice nestíhám 
přečíst vždy všechny zprávy, ale tentokrát se mi zadařilo a tak zda se mohu připojit a zasoutěžit 
si s ostatními, ráda se připojím s  odpovědí na dnešní fotohrátky by mohla být - Zámecký hotel 
Větrov na okraji Aše, ale myslím, že  je adresou - Krásná. Film se jmenoval Indiáni z Větrova. 
Pěkný zbytek večera SvK. TREFA! 
 
Ela Kicková – 3. 5. 2020 
Praha 1935 
A za pár let to bude možná zase jiné nežli dnes. !!!!! 
https://vysehradskej.cz/toulka-prahou-cernobilou/ 
Poznámka: z fotografií je patrno, že doprava byla v té době provozována vlevo. 
 
Vláďa Sojka – 4.- 5. 2020 
Hezkou zábavu přeje Vláďa 
Ahoj, něco pro zábavu i poučení. Zeměpisný kvíz:    
/cs/vgp/3073                     
 

V lese🌲🌲 řádí kůrovec všude samá souška.  

Ve městech🏨🏬 zas viróza, je to těžká zkouška.  

Až u ohně🔥 či u piva🍻 budeme sedět v kroužku,  

vzpomeneme s nostalgií, kdo jakou měl roušku😷.  

Byly různých velikostí, měly hezké vzory🌺, v ulicích jsme potkávali maskované tvory 👽🙈. 

Jeden jí měl ze šátku, 

druhý z dámské vložky, tak jak nám to nařídily bezpečnostní složky☝.  

Snad to nějak překonáme🤷♀, do kremace nejdeme,  

určitě se s kamarády zase všichni sejdeme.  

Ať každému pěkný úsměv 😃 zase zdobí líce, hlavně aby všechno přežil a měl zdravé plíce.  

Zdraví to Vám nenahradí sebe ryzí zlaťák 🤑, nutnou dávku optimismu Vám přeje váš 

parťák😉.  

Pošli to dál 💌📬, 

ať se optimismus šíří bezpečně mezi kamarády 👥👥...😉. Ahoj! 

 

Iva Hrubá – 4. 5. 2020 
Františku, posílám foto pozdrav z dnešního 

výšlapu i za trochu apriloveho        počasí na 
Andělku z K.Varu a zpět přes lázeňské lesy, 
Goethovku,která je nádherně 
zrekonstruovana, škoda, že byla ještě 
uzavřená, jinak by byly fantastické výhledy z 

vezicky       vše jsme absolvovali za přísných 

bezpeč. Opatření (rousky       a desinfekci 

                        )          

https://vysehradskej.cz/toulka-prahou-cernobilou/
https://online.seterra.com/cs/vgp/3073


Olina Oncirková – 5. 5. 2020 
Ahoj Františku, ačkoliv v této době většinou 

sázím různé rostlinstvo na chatě tady poblíž, ve 

Velichově, vyfotila jsem včera pár nádherně 

kvetoucích sakur tady  v Ostrově,  jsou právě 

teď v nejlepším květu, tak je posílám pro 

potěchu i ostatním.  Ahoj, Olina 

 
 
Úterní výlet s Pavlem Mrhálkem 12. 5. 2020 
Z Andělské Hory přes Pilu a Háje na Březovou 
Terminál D. nádraží , stanoviště č. 13 , odjezd v 
9:35 směr A. Hora rozcestí. 
Celková délka :9,8 km dá se zvládnout za tři 
hodiny pohodlně 
Autobusem Karlovy Vary – terminál Dolní 
nádraží stanoviště 13  v 9:35 do zastávky 
„Andělská Hora – rozcestí :9:56 . Odtud na 
žlutou značku kolem trojbokého kostela se 
vydáme směrem   na Pilu. 
Přejdeme kolem Telence do obce Pila (3,6km). 
Přejdeme obcí a vydáme se po modré směrem 
na Kolovou (6,1 km od startu), Projdeme 
Kolovou po silnici po červené a u přístřešku 
odbočíme na cestu (7,2 km od startu) k 
posledním domkům na Kolové. Odtud půjdeme stále po červené lesem pořád podél potoka. 
Nezapomeneme odbočit vpravo (8,3 km od startu) na červenou na lesní cestu. Odtud je do cíle 
necelé tři kilometry. Méně zdatní mohou sejít do Hájů k zastávce autobusu Háje Sendhoff. 
Na Březové bude možnost občerstvení. Odtud pojedeme zpět MHD. 
Odjezdy autobusu:  Pila Obú            11:45 , 13:51 , 15,50 
                                Háje Sendhoff   11,54 , 14,00 , 15,59 
                                Březová MHD   11,57 , 13,05 , 14,54 , 15,30 
 
 

FOTOHRÁTKY 
 
Dnešní obrázky z archivního koše budou ze severního atlantického pobřeží ostrova Kuba. 
https://fjw.rajce.idnes.cz/2015_03_Kuba_5_-_Guardalavaca 
https://fjw.rajce.idnes.cz/2015_03_Kuba_6_-_Holguin_a_Camaguey 
 
Soutěž 2007 KČT Slovan Karlovy Vary– otázka č. 10 
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. 11. 
Kde ve středních Čechách se nachází tento nádherný zámecký park s nejrozsáhlejší sbírkou 
dřevin v České republice?  
Nápověda:  V areálu zámeckého parku má sídlo jeden z ústavů  Akademie věd ČR. 

https://fjw.rajce.idnes.cz/2015_03_Kuba_5_-_Guardalavaca
https://fjw.rajce.idnes.cz/2015_03_Kuba_6_-_Holguin_a_Camaguey


Prémiová otázka: Jaké je jméno zakladatele tohoto parku? 

Soutěž 2007 – vyhodnocení 9. kola  
Bývalá obec se jmenuje  Marak (Větrov), asi 500m od křižovatky silnic Aš-Podhradí-Hranice se 

nachází zámeček Větrov. 3 lipany má ve znaku město  Aš. Podle námětu Markéty Zinnerové 

zde byl natočen film   " Indiáni z Větrova  ". Nyní je zde **** hotel.  

a trať mezi Lovosicemi a Opárnem by se měly po 7 letech opět vrátit vlaky  

Mezi Lovosicemi a Opárnem na Litoměřicku budou od června opět jezdit vlaky. 
Informovala o tom Správa železnic, která dnes začne s  opravou kolejí mezí Lovosicemi a 
Chotiměří. Jde o stejnou trať, kterou v roce 2013 poškodil sesuv nad Prackovicemi nad 
Labem. 
https://sever.rozhlas.cz/na-trat-mezi-lovosicemi-a-oparnem-se-mely-po-7-letech-opet-
vratit-vlaky-8196408?fbclid=IwAR2ANuZpMZZM2O_Hs_apiYVytja4k4ouFelcp-DB-
sIXqnFtSJChq2TG05U 
 
 

Počet vyléčených dnes předčil počet nemocných, okresy Karlovy Vary a Sokolov mají nulu 

https://karlovarska.drbna.cz/zpravy/zdravi/1070-pocet-vylecenych-dnes-predcil-pocet-

nemocnych-okresy-karlovy-vary-a-sokolov-maji-

nulu.html?fbclid=IwAR13rp7AblHRQ8B7jZy5HjQUyFkN2uYgR6WmBLkRbJcPmFSTOAPWA7FV

V5Q 

https://sever.rozhlas.cz/na-trat-mezi-lovosicemi-a-oparnem-se-mely-po-7-letech-opet-vratit-vlaky-8196408?fbclid=IwAR2ANuZpMZZM2O_Hs_apiYVytja4k4ouFelcp-DB-sIXqnFtSJChq2TG05U
https://sever.rozhlas.cz/na-trat-mezi-lovosicemi-a-oparnem-se-mely-po-7-letech-opet-vratit-vlaky-8196408?fbclid=IwAR2ANuZpMZZM2O_Hs_apiYVytja4k4ouFelcp-DB-sIXqnFtSJChq2TG05U
https://sever.rozhlas.cz/na-trat-mezi-lovosicemi-a-oparnem-se-mely-po-7-letech-opet-vratit-vlaky-8196408?fbclid=IwAR2ANuZpMZZM2O_Hs_apiYVytja4k4ouFelcp-DB-sIXqnFtSJChq2TG05U
https://karlovarska.drbna.cz/zpravy/zdravi/1070-pocet-vylecenych-dnes-predcil-pocet-nemocnych-okresy-karlovy-vary-a-sokolov-maji-nulu.html?fbclid=IwAR13rp7AblHRQ8B7jZy5HjQUyFkN2uYgR6WmBLkRbJcPmFSTOAPWA7FVV5Q
https://karlovarska.drbna.cz/zpravy/zdravi/1070-pocet-vylecenych-dnes-predcil-pocet-nemocnych-okresy-karlovy-vary-a-sokolov-maji-nulu.html?fbclid=IwAR13rp7AblHRQ8B7jZy5HjQUyFkN2uYgR6WmBLkRbJcPmFSTOAPWA7FVV5Q
https://karlovarska.drbna.cz/zpravy/zdravi/1070-pocet-vylecenych-dnes-predcil-pocet-nemocnych-okresy-karlovy-vary-a-sokolov-maji-nulu.html?fbclid=IwAR13rp7AblHRQ8B7jZy5HjQUyFkN2uYgR6WmBLkRbJcPmFSTOAPWA7FVV5Q
https://karlovarska.drbna.cz/zpravy/zdravi/1070-pocet-vylecenych-dnes-predcil-pocet-nemocnych-okresy-karlovy-vary-a-sokolov-maji-nulu.html?fbclid=IwAR13rp7AblHRQ8B7jZy5HjQUyFkN2uYgR6WmBLkRbJcPmFSTOAPWA7FVV5Q


 

 

V Karlovarském kraji se chystají obnovit regionální vlakové spoje 
https://karlovarska.drbna.cz/zpravy/doprava/1075-v-karlovarskem-kraji-se-
chystaji-obnovit-regionalni-vlakove-spoje.html?fbclid=IwAR24a_R-
TBfqJopQDA_kCa0Zngqh3APPpwmuzbis_RZYezIVzARa3OriMWE 

 

Překvapivý vítěz nad pandemií: Vietnamský přístup může inspirovat další země 
Ve Vietnamu žije 96 milionů lidí a komunistický stát má společnou hranici s Čínou, odkud se 
rozšířil nový koronavirus. Na konci dubna přesto Vietnam ohlásil obrovský úspěch: měl už jen 
necelé tři stovky nakažených. 
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/mame-pandemii-pod-kontrolou-hlasi-vietnam-chuda-
zeme-
vsadila/r~66625a248ae711ea842f0cc47ab5f122/?fbclid=IwAR0ryQRpDoqMbpnIqkdkQID0w
kgVwk5R21puPxU-elOvhBV7T2pIhnWklk0 
 
Vážení a milí čtenáři, 
na serveru Kechlibar.net byl publikován nový článek: Kultura coby pramen politiky, aneb proč 
má protiofenzíva smysl. Zde si jej můžete přečíst celý: 
https://kechlibar.net/2020/05/03/kultura-coby-pramen-politiky-aneb-proc-ma-
protiofenziva-smysl/ 
Zdraví Marian Kechlibar 
 

 

https://karlovarska.drbna.cz/zpravy/doprava/1075-v-karlovarskem-kraji-se-chystaji-obnovit-regionalni-vlakove-spoje.html?fbclid=IwAR24a_R-TBfqJopQDA_kCa0Zngqh3APPpwmuzbis_RZYezIVzARa3OriMWE
https://karlovarska.drbna.cz/zpravy/doprava/1075-v-karlovarskem-kraji-se-chystaji-obnovit-regionalni-vlakove-spoje.html?fbclid=IwAR24a_R-TBfqJopQDA_kCa0Zngqh3APPpwmuzbis_RZYezIVzARa3OriMWE
https://karlovarska.drbna.cz/zpravy/doprava/1075-v-karlovarskem-kraji-se-chystaji-obnovit-regionalni-vlakove-spoje.html?fbclid=IwAR24a_R-TBfqJopQDA_kCa0Zngqh3APPpwmuzbis_RZYezIVzARa3OriMWE
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/mame-pandemii-pod-kontrolou-hlasi-vietnam-chuda-zeme-vsadila/r~66625a248ae711ea842f0cc47ab5f122/?fbclid=IwAR0ryQRpDoqMbpnIqkdkQID0wkgVwk5R21puPxU-elOvhBV7T2pIhnWklk0
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/mame-pandemii-pod-kontrolou-hlasi-vietnam-chuda-zeme-vsadila/r~66625a248ae711ea842f0cc47ab5f122/?fbclid=IwAR0ryQRpDoqMbpnIqkdkQID0wkgVwk5R21puPxU-elOvhBV7T2pIhnWklk0
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/mame-pandemii-pod-kontrolou-hlasi-vietnam-chuda-zeme-vsadila/r~66625a248ae711ea842f0cc47ab5f122/?fbclid=IwAR0ryQRpDoqMbpnIqkdkQID0wkgVwk5R21puPxU-elOvhBV7T2pIhnWklk0
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/mame-pandemii-pod-kontrolou-hlasi-vietnam-chuda-zeme-vsadila/r~66625a248ae711ea842f0cc47ab5f122/?fbclid=IwAR0ryQRpDoqMbpnIqkdkQID0wkgVwk5R21puPxU-elOvhBV7T2pIhnWklk0
https://kechlibar.net/2020/05/03/kultura-coby-pramen-politiky-aneb-proc-ma-protiofenziva-smysl/
https://kechlibar.net/2020/05/03/kultura-coby-pramen-politiky-aneb-proc-ma-protiofenziva-smysl/


INTERVIEW: Naštěstí se k nám nedostal agresivní koronavirus, říká bioložka Peková 
Hostem středečního pořadu kanálu CNN Prima NEWS Interview byla molekulární bioložka 
Soňa Peková, vedoucí laboratoře Tilia. Té stát původně zakázal kvůli chybějící certifikaci 
testovat vzorky od lidí s podezřením na koronavirus. V rozhovoru se CNN Prima NEWS s 
moderátorkou Martinou Kuzdasovou vypráví Peková o různých variantách koronaviru, ale i o 
tom, proč jsou děti méně náchylné k nákaze nemocí COVID-19. 
https://cnn.iprima.cz/interview-nastesti-se-k-nam-nedostala-tak-agresivni-varianta-
koronaviru-rekla-pekova-2670?fbclid=IwAR1k5gsvYp4TZdD1UQHP-
rMiWQUFqKQ9fJLy9QRlI1AW3bbJ2P9WepTsets 
 

 

 

   

Hezký den přeji 
Svět se zase začíná točit, ale všichni cítíme, že rouškami v MHD to zdaleka nekončí. 
Možná smutníte, že jste prošvihli dlouho plánovanou cestu (jako já) nebo skřípete zuby, 
že zatím se stále nedá nikam za hranice... pojďme spolu zahnat trudnomyslnost ;) 

• I když je to nepříjemné, dobrodružství je jen stav mysli a každé narušení rutiny 
se počítá. Zkuste si třeba koncept tzv. microadventures (mikrodobrodružství) a 
snad vám po noci pod širákem bude lehčeji u srdce. 

• Do ciziny se můžete vypravit aspoň virtuálně. Online streamy dneska pořádá kde 
kdo, ale špičkově zajištěné je má moje domovská scéna Café Práh. Můj 
Kyrgyzstán už proběhl, ale třeba vás zaujme Aljaška nebo další promítání, která 
nachystají. 

• Druhou online přednášku budu pořádat ve spolupráci s Expediční klubovnou. 
Můžete se těšit na Čínu v úterý 12.5. (FB event zde.) 

• Nejbližší úterý 5.5. od 20:30 bude také další živé autorské čtení z mé knihy. 
• S tímhle minidokumentem se můžete vypravit do Nepálu na expedici na dost 

málo známou sedmitisícovku API. 

https://cnn.iprima.cz/interview-nastesti-se-k-nam-nedostala-tak-agresivni-varianta-koronaviru-rekla-pekova-2670?fbclid=IwAR1k5gsvYp4TZdD1UQHP-rMiWQUFqKQ9fJLy9QRlI1AW3bbJ2P9WepTsets
https://cnn.iprima.cz/interview-nastesti-se-k-nam-nedostala-tak-agresivni-varianta-koronaviru-rekla-pekova-2670?fbclid=IwAR1k5gsvYp4TZdD1UQHP-rMiWQUFqKQ9fJLy9QRlI1AW3bbJ2P9WepTsets
https://cnn.iprima.cz/interview-nastesti-se-k-nam-nedostala-tak-agresivni-varianta-koronaviru-rekla-pekova-2670?fbclid=IwAR1k5gsvYp4TZdD1UQHP-rMiWQUFqKQ9fJLy9QRlI1AW3bbJ2P9WepTsets
https://zahorami.us13.list-manage.com/track/click?u=81206bd1d1dbb4ec71454cce7&id=8e362be236&e=f2ce3f4c23
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Na webu také přibyla spousta nových článků:  
• Nejdůležitější je mít přehled. Třeba jak se to má s cestováním nejen do okolních 

zemí, jaká omezení platí a kde co pomalu začíná jezdit a létat. Článek budu 
průběžně aktualizovat. 

• Jestli nám Slovensko v dohledné době otevře své hranice, doporučuji 
nádhernou tůru v Nízkých Tatrách. 

• Cestopis a praktické informace, které se hodí všem, kdo v Chorvastku zamíří na 
trochu dobrodružnější místa než jen k moři. 

• Nový díl podcastu. 
• Pěkný cestopis z Indie. 
• Markétin ohromně zábavný deníček ze sólo cesty po jihovýchodní Asii. 

Taky se hodí upozornit, že s tím, jak chystám novou edici horalských triček jsem zlevnil 
posledních pár kousků, které zatím mám z té minulé. Jde o poslední příležitost mít na 
hrudi tenhle konkrétní vtípek. 
 
Nu a posledním dnešním tipem je parádní článek od Hanibalu, který vás naučí, jak na 
sobě vrstvit oblečení tak, abyste byli v pohodě i v náročnějších podmínkách a nehezkém 
počasí.  
Přeji příjemné čtení a krásné objevy 
Kuba Venglář, Za horami.cz 

    

 
Rady do karantény: Vynechte nakupování 
Změna: Pokud je nakupování (online, v nákupních centrech atd.) 
součástí vašeho týdenního programu, na týden ho vynechte. 
Proč: Hodně z nás používá nakupování jako formu terapie – je pohodlné, 
příjemné, je to odměna, socializace, láska. Online nakupujeme 
impulzivně, kdykoliv slyšíme nebo čteme o něčem, co je skvělé. 
Myslíme si, že nakoupením věcí si magicky zlepšíme život... ale nezlepšíme. 
Naše životy jsou stejné, ale s více věcmi, které nám zaberou 
větší prostor a většími dluhy (nebo menšími úsporami/investicemi). 
Impulsivní nákupy jsou velkou zátěží pro naše finance, a pro většinu 
největším zabijákem rozpočtu a jistým způsobem, jak být v nepříznivé 
finanční situaci. Je to také špatný způsob, jak trávit náš čas – místo 
toho tento čas využijte pro spojení s ostatními, tvořením a naplňováním 
vášně, čtením, cvičením, vařením zdravého jídla a učením se. 
Jak: 
1. Tento týden nenakupujte. Nechoďte do obchodních center 
nebo jiných nákupních středisek nebo obchodních domů, jen 
abyste se podívali a nakupovali. Do obchodu jděte, když víte, co 
potřebujete (jídlo a další nezbytnosti) a hned odejděte. Často 
lidé chodí nakupovat jen s matnou představou o tom, co chtějí 
a nakonec toho nakoupí mnohem víc. Nebo jdou jen pro radost. 
Je to forma zábavy, která ale nakonec vyjde draho. Opravdu se 
to může nasčítat. Místo toho se držte dál od obchodů a najděte 
si jiné způsoby zábavy. 
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2. Pokud se nachytáte v online obchodě, jako je Amazon nebo 
v jiném oblíbeném místě pro nákupy, zastavte se. Nechoďte tam. 
Vytvořte si seznam přání a počkejte týden (či tři), než si koupíte 
něco, co momentálně absolutně nepotřebujete. 
3. Když si všimnete nutkání si koupit něco, co není opravdu nezbytné, 
zastavte se. Je v pořádku mít nutkání, ale je důležité 
se ho naučit ovládnout, aby vás nekontrolovalo. Místo toho se 
zhluboka nadechněte, podívejte se na věc, která vás přitahovala 
a řekněte si, nahlas a s přesvědčením „já to nepotřebuji“. 
A odejděte. 
Popřemýšlejte nad prodloužením tohoto návyku na několik týdnů, 
pokud je pro vás dobrý. Použijte čas, který byste jinak trávili nakupováním 
na lepší aktivity a uspořte nebo investujte peníze, které byste jinak utratili. 
 


