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Vážení a milí přátelé,  
tento týden jsme se už přesunuli z období karantény do zahřívacího poloprovozu. 
V úterý 12. května 2020 se uskutečnil první úterní výlet z Andělské Hory do 
Březové. Obrázky Hanky Bothové z tohoto výletu jsou ke shlédnutí na: 
https://habot.rajce.idnes.cz/12.5.2020-z_Andelske_Hory_pres_Pilu_do_Brezove_a_dal_do_Doubi/ 

V sobotu 18. května 2020 jedeme autobusem do Českého středohoří k výstupu 
na Oblík.  Plánovaná výprava 23. – 24. 2020 k túře po březích říčky Rokytky se 
neuskuteční, protože kempy mohou být otevřeny až po 25. květnu 2020. V tomto 
temínu – sobota 23. 5. 2020 bude výlet Z Kraslic na Olověný vrch s Vlaďou 
Zedníkem, který měl být původně o týden později 30. 5. 2020. Tento poslední 
májový víkend 30. – 31. května 2020 uskutečníme plánovanou dvoudenní akci. 
Z Rouchovan mi oznámili, že kemp není provozuschopný pro vadnou elektriku 
v chatkách. Zajistil jsem proto náhradní program a ve dnech 30. – 31. května 
2020 uskutečníme výlet po nejkrásnějších vyhlídkách na Vltavu. Ubytovaní 
budeme na farmě v Herouticích nedaleko Neveklova. Podrobnější informace 
ještě zašlu. Podle plánu proběhne výlet s Petrem Garským v sobotu 6. 6. 2020 
z Krupky na Dubí.  Ve stejném termínu je i akce v Bečově Za minerálními 
prameny. Změna bude následují víkend 12. – 14. června 2020, kdy jsme měli 

https://habot.rajce.idnes.cz/12.5.2020-z_Andelske_Hory_pres_Pilu_do_Brezove_a_dal_do_Doubi/


vyrazit na Písecko. Provozovatel rekreačního střediska Avia ve Varvažově nám 
oznámil, že v požadovaném termínu nebude ubytovna připravena. Místo toho 
nám nabídl za stejných finančních podmínek ubytování v hotelu v Dolním 
Maxově v Jizerských horách. Pavel Mrhálek připravuje nové propozic. Navázali 
bychom na území, kterým jsme se procházeli o loňských Velikonocích. Doufám, 
že po těchto přechodných zmatcích už vše bude následovat podle plánu včetně 
Slovenska a Porýní. Komplikací je pro nás výluka na železniční trati mezi 
Karlovými Vary a Ostrovem nad Ohří. Při našich výletech do Českého středohoří 
se nebudeme moci asi spolehnout na Švestkovu dráhu, ale budeme muset použít 
autobus. 
Zájemci o obrázky z mého čtvrtečního výšlapu 7. 5. 2020 na Hartenšten se 
mohou podívat na fotoalbum: https://fjw.rajce.idnes.cz/2014_05_Bochov_-_Hartenstejn/ 
Hezký nastávající víkend přeje FJW!  
 

HLASY A OHLASY Z NAŠÍ TURISTICKÉ TLUPY 

Hana Schimmová – 9. května 2020 

Děkuji Františku, že si celou dobu dával infa. Jindy jsem neděkovala, ale četla jsem vždycky. 

Teď mě z letargie probudil Láďa s informací o cyklokroužku. Až zas začnu jezdit já, bude zas 

smutnější. Přibude mu totiž se mnou další elektrokolo..    --:) Zdraví Hanka Schimmová 

 
 

Marta Kovacsiková – 9. května 2020 

Dobrý večer. Přeposílám básničku od p. Fouska. Ještě jsem ji v denních zprávách neviděla. 

Díky za ně.  Tak hodně pěkných dní.  Kovacsiková 

 

Josef Fousek 
KORONOVIROVÁ BALADA 
(12. 3. 2020) 
Kdyby Sibyla tu byla 
Asi by se pobavila 
Že ty její temné vize 
Přivolaly Světu krize 
Viry cení na nás zuby 
Nic akorát vše naruby 
Marné "Veni vidi vici" 
Caesar nesmí na ulici 
V divadlech se průvan courá 
"Být či nebýt" - Hamlet mžourá 
Kdopak nám to dává lekce 
Místo lásky desinfekce 
Ženám něžným ústa ouška 
Zahaluje bílá rouška 
Na zábradlí i na klice 
Ruce kryjí rukavice 
Prázdno vlezlo do ulice 
Bufet bistro vinotéka 

https://fjw.rajce.idnes.cz/2014_05_Bochov_-_Hartenstejn/


Zavřeny jsou pro člověka 
Lidstvo dělá kotrmelce 
Zaplať Pán Bůh že nám v telce 
Hrají filmy kdy jsme žili 
A nedbali na Sibyly 
Jedno zda máš nóblfáro 
Rozcuch nebo módní háro 
Fanda zoufá výraz tklivý 
Na stadion prázdný civí 
S milou nesmíš do kavárny 
Dištanc držíš u lékárny 
S mobilem se slovy díků 
Hledám pomoc zdravotníků 
Teď jsou houby platné prachy 
Za oknem se třesu strachy 
Na harmasán závěť píši 
V karanténě v smutné chýši 
Přemýšlím zda velcí páni 
Mají lék co není k mání 
Dochází mi jídlo v špajzu 
V břichu kručí je to v hajzlu 
Nezoufám a hledám víru 
Že nás šaman zbaví virů 
Zvedám hlavu ztrácím splíny 
Přiletělo éro z Číny 
Ventilátor pro mne není 
Marné je dát na modlení 
Páni tvorstva? K smíchu! Ztichni! 
V prdeli jsme! Kdo? My všichni! 
 
NEVZDÁME SE! 
Za KOS - Klub ohrožených starců 
J. Fousek 12. 3. 1939 
český spisovatel 
stár 81 let 

FOTOHRÁTKY 
Fotoalbum ze Saigonu – Ho-Čiminova Města se už podařilo odblokovat a jsou 

k dispozici na odkazu: 

https://fjw.rajce.idnes.cz/2016_11_Vietnam_16_Saigon_-_Ho_Ci_Minovo_mesto/ 

Soutěž 2007 KČT Slovan Karlovy Vary– otázka č. 13 
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. 14. 
Určete názvy těchto lokalit.  

Nápověda: všechny lokality na snímku jsou v Česku v jednom kraji. 
Prémiová otázka za  6 bodů:  V kterém kostele je uloženo paladium země české? 
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Soutěž 2007 – vyhodnocení 12. kola  

V Ostrově, deska je umístěna vedle brány do klášterního areálu.  Dříve zde bývalo piaristické 

gymnázium. 
                                                                                                                                                
 

 



 

Zaniklá obec Pomezná ožívá díky nadšení Petra Jašky 
Bývaly doby, kdy Chebsko bylo jednou z nejvíce osídlených oblastí Československa. Postupně 

ale spolu s obyvateli zmizely i celé usedlosti. Ty postupně pohltila příroda. Jedním z příkladů 

je i Pomezná, původním názvem Markhausen. 
https://karlovarska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/1096-zanikla-obec-pomezna-diky-nadsenci-opet-

oziva.html?fbclid=IwAR3XNx-Ncgdb73LcdGyMBt9kBpBiVgxu7iD91TzT6MT6Sj58M37irkHtcLk 
 

Perninské rašeliniště je taková pěkná zastávka na svačinu mezi Abertamy a 

Perninkem. Právě prošlo revitalizací a úvodní část je přístupná pro návštěvníky po povalovém 

chodníčku. Území dominuje rašeliništní jezírko, kolem kterého se můžete projít až k 

vyhlídkovému altánku. Škoda, že v něm není stůl, že by si tu člověk dal svačinu. Ale tak na 

schodech se to dá napravit. Zatím je to spíše taková měsíční krajina, ale všudypřítomné 

přehrázky a valy dávají tušit, že tak za 5 až 10 let to tu bude pěkně zarostlé typickými 

rostlinami. Chvála revitalizačním pracem a už se těšíme, jak to tu bude vzkvétat! 

https://www.krusnohorci.cz/vylet/1050-perninske-raseliniste?fbclid=IwAR0MoVFAD-Lso-

Iy6D3OMpkk_NvRWxygKrUV3jMh8ExH41IihnTP6zebRkI 

 

S koronavirem se setkalo přes milion Čechů, nemají příznaky, míní 
epidemiolog 
10. května 2020 

Podle profesora epidemiologie Jiřího Berana je v Česku 1,4 milionu lidí, kteří se s koronavirem 
setkali. Nevykazují však jakékoliv měřitelné příznaky, protože jejich buněčná imunita nemoc 
zastavila. Podle něj je tak studie promořenosti populace nepřesná. To, že se nemoc projevuje 

skrytě, podle Berana naznačuje, že covid-19 je lehká forma onemocnění.  
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/epidemiolog-jiri-beran-koronavirus-promoreni-meritelny-

priznak-populace-covid-19.A200507_172554_domaci_kane? 

 

 

UPOZORŇUJEME NA VÝLUKU NA ŽELEZNICI MEZI STANICEMI 
DALOVICE A HÁJEK od 15.5. do 31.10.2020!!!. 

Rychlíky a spěšné vlaky budou Sokolovem projíždět v odlišných 
časových polohách. 

Výlukový jízdní řád ke stažení zde:  

https://www.cd.cz/…/tratove-…/files/cz-k140-2020vyluka01.pdf 
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Trať u Dalovic, kde se před dvěma lety propadly koleje, 
čeká dlouhodobá výluka 
http://www.e-karlovarsko.cz/zpravy/karlovy-vary/160117-trat-u-dalovic-kde-se-pred-dvema-

lety-propadly-koleje-ceka-dlouhodoba-

vyluka?fbclid=IwAR3tcz8yVT1ajTEnNBOnX_QNPcbW-

df1ZK9TX3HbjdyZmtfyOq2QCP5u8Uk 

 

Neobyčejná reklama 
V Dánsku, hned za severni hranicí Nemecka, se nachází supemarket "Fleggaard" (je cástí skupiny 
Costco) kde najdete levné zbozí. Pro tuto reklamu na "Pracky SIEMENS jen za 269 euro" reklamni 
expert obchodu najmul 100 parasutistek a pravil, ze "...to je nejlepsi reklamni klip, který kdy byl 
realizován." Skvelé, vcetne geniálního výberu hudebního doprovodu. Dobre se pobavte !!  
 https://player.vimeo.com/video/57468088?title=0&byline=0&portrait=0&color=d30000&api

=1&player_id=media-player 
 

 

Když kameny vyprávějí 6.díl - Špíčky 
matky přírody - migmatit a durbachit 
https://www.youtube.com/watch?v=20hEGq23s04&fbclid=IwAR2QBHFUiUXaufVAU6RhKgSttWlxU-

bQ_yLbW9AHi1BX6pwr9Xm2rkbCZCM 

 

 

Rady do karantéy: Tvořte 
Změna: Místo pouhého užívání věcí a pouhého existování, staňte se 
tvořitelem – soustřeďte se na tvoření. 
Proč: Je úžasné, kolik lidí, se kterými mluvím, mi říkají, že by chtěli 
vytvořit nový blog, napsat knihu, začít podnikat, změnit kariéru, vytvořit 
něco nového. Ale neustále to odkládají. 
Zní to povědomě? Už dlouho chcete udělat něco nového, ale právě 
teď nemáte čas (ani energii)? Máte milion věcí na seznamu, co musíte 
udělat, plný diář a neustále další schůzky. Časem se dostanete k vaší 
Velké Věci, ale později. Máme všechen čas na světě, abychom to stihli 
později, že? 
Ten čas ale nikdy nepřijde. Ne pokud si ten čas sami neuděláte. Popadněte 
býka za rohy, pevně se chytněte a nikdy se nepusťte. Čas má 
zvyk nás převálcovat, tak jemně, že si toho ani nevšimneme, ale tak 
silně, že nás během týdnů a roků rozdrtí. 
Jak: 
1. Udělejte si čas. Čas vám jen tak nespadne do klína. Hodný starý 
pán vám ho nepředá. Musíte si ho udělat, vzít světu základní 
materiály, které potřebujete a přetvořit si je holýma mozolovitýma 
rukama, dejte neformné hromadě hlíny tvar. 
2. Všemu ostatnímu řekněte ne. Vše, co počká, prozatím odložte. 
A udělejte si čas na to, co je potřeba. 
e 
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3. Vytvořte něco. Přiveďte na svět nový kreativní život, změňte 
život ostatním a tím změňte svůj vlastní život. Lidé v našem 
novém světě jsou podporování v tom, aby se kreativně vyjádřili, 
aby tvořili, aby se stali součástí globální konverzace a transformace, 
způsobem, který nikdy před tím neexistoval. Co s tím 
uděláte? Jaké bude vaše místo v tomto novém, zajímavém světě? 
Budete mít hlas? Budete tvořit nebo jen konzumovat? 
4. Napište knihu. Nebo e-knihu. Piště básně a zveřejněte je na internetu. 
Vytvořte zajímavá, milá nebo vtipná videa a dejte je 
na YouTube. Buďte vášniví. Napište webovou aplikaci, která vyřeší 
lidem problém. Staňte se zpravodajem a zaberte místo skomírajícím 
novinám. Prozkoumejte svět a blogujte o tom. Zkuste 
něco, co jste vždy chtěli vyzkoušet a natočte o tom video. Buďte 
sami sebou, nahlas. Založte novou společnost věnující se jedné 
činnosti, ale dělejte ji velmi dobře. Založte firmu, která nabízí 
službu, kterou jste vždy chtěli, nebo která vás frustruje u ostatních 
firem, protože jejich servis je nemožný. Vložte do něčeho 
své srdce. Řekněte něco, co se ostatní neodváží vyslovit. Udělejte 
něco, čeho se ostatní bojí. Pomozte někomu, na kom ostatním 
nezáleží. Zlepšete život ostatním. Tvořte hudbu, která dovede 
ostatní k slzám, úsměvu, tvoření. Inspirujte ostatní tím, že 
jste inspirativní. Učte mladé lidi, jak dělat skvělé věci. Napište 
divadelní hru, přesvědčte ostatní, aby v ní účinkovali, natočte 
ji. Doveďte ostatní k tomu, že udělají něco, co nikdy před tím 
nedokázali. Čtěte, čtěte a potom pište. Milujte a milujte a poté 
pomozte ostatním, aby milovali. Udělejte dobrý skutek a přesvědčte 
ostatní, aby ho předali dál. Jděte do hloubky. Najděte, 
na co se soustředit ve světě bez soustředění. Staňte se minimalistou 
ve velmi komplikovaném světě. Podejte ruku těm, kteří 
jsou frustrovaní, v depresi, naštvaní, zmatení, smutní, zranění. 
Buďte hlasem pro ty, kteří ho nemají. Učte se, dělejte, poté učte. 
Poznejte nové lidi, rychle se staňte přáteli. Mějte odvahu nemíttup zde 

pravdu. Foťte mraky a mraky fotek. Zkoumejte nové kultury. 
Buďte jiní. Namalujte obrovskou nástěnnou malbu. Vytvořte 
online komiks. Buďte jiný, ale udělejte to odvážně. Dělejte s lidmi 
rozhovory. Pozorujte lidi. Vytvářejte nové oblečení. Vezměte 
staré věci a vytvořte z nich nové. Čtěte divné věci. Studujte velké 
osobnosti a napodobujte je. Zajímejte se o ostatní. Překvapujte 
lidi. Začněte blog, pište alespoň jednou denně. Vařte skvělé jídlo 
a dělte se o něj. Mějte otevřenou mysl. Pomozte někomu jinému 
založit malou firmu. Soustřeďte se na méně, ale dělejte to 
lépe. Pomozte ostatním dosáhnout svých snů. Přimějte někoho 
se usmát, každý den. Začněte open-source projekt. Vytvořte 
podcast. Začněte hnutí. Buďte stateční. Buďte upřímní. Buďte 
vtipní. Buďte v něčem hodně, hodně, hodně dobří. Hodně trénujte. 

Hodně. Začněte hned. Zkuste to. 


