46 AAA Aktuálně v neděli 24. května 2020

Vážení a milí přátelé,
od zítřejšího pondělí 25. května 2020 už se nám začínají nabízet téměř standardní
turistické možnosti a přestávají platit různá korovirová omezení. Což už se
zákonitě začíná objevovat i v tomto dnešním shrnujícím zpravodajství.
Zájemci o fotografie Hany Bothové ze sobotního výletu 23. května 2020 z Kraslic
na Olověný vrch si mohou kliknout na tento odkaz:
https://habot.rajce.idnes.cz/23.5.2020z_Kraslic_na_Oloveny_vrch/?utm_source=notification&utm_medium=email&u
tm_campaign=album-created
Prvním úterní výlet 12. května 2020 z Andělské hory do Březové je zachycen na
fotografiích Hany Bothové:
https://habot.rajce.idnes.cz/12.5.2020z_Andelske_Hory_pres_Pilu_do_Brezove_a_dal_do_Doubi/

Vláďa Zedník z předchozího výletu 18. května 2020 do Českého středohoří
s výstupem na Oblík zpracoval tvz. „falešné video“, které můžete shlédnout na
YouTube:
https://youtu.be/g0NVayiAIks
mimo jiné z těchto fotek:
https://fjw.rajce.idnes.cz/2020_05_Ceske_stredohori_Archeologicky_skanzen_
Brezno_u_Loun_-_Louny_-_Stribrnik_-_Oblik/
V úterý 26. května 2020 se nám z organizačních důvodů mění původní program
a čeká nás následující výšlap na Bílou skálu:
26. 5. Z Rosnice na Bílou skálu a dále kolem Děpoltovického rybníka
9 km
Zakončení v Děpoltovicích – Starý zámek (Pegas) ve stylové restauraci Veselá konírna
s možností následné prohlídky stájí koní.
Odjezd:
MHD č. 9, Tržnice 9:15 - do Rosnice s příjezdem v 9:33
Návrat:
Bus Děpoltovice – 13:11; 13:58; 14:26; 14:57; 15:51
Vede:
František Wohlmuth – fjw@volny.cz – 603 209 270
Celkový program červnových úterních vycházek naleznete na odkazu:
http://www.kctkvary.cz/uploads/2020/05/2006-Pl%C3%A1n-turist%C5%AF-senior%C5%AF%C4%8Cerven-20.pdf

Ve středu 3. června 2020 budeme tvořit plán našich turistických akcí na 2.
pololetí 2020. Pokud máte někdo zájem přispět nějakých nápadem nebo přímo
o vedení nějaké výletu budu jenom rád.
Tož tak. FJW.

Další nejen turistické zajímavosti:
Šemnická skála - geologický vývoj
https://www.youtube.com/watch?v=Kjxz_8baa8E

Šemnická skála láká na nezapomenutelný výhled
https://chebsky.denik.cz/zpravy_region/semnicka-skala-laka-na-nezapomenutelny-vyhled20200524.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=chebzpravy_region&utm_campaign=newsletter&tqid=0eO_fSAhHVIBhmKVrZfkcrgjbnoX_FRbcaMBInpgM
A

Štola Marie Panny Pomocné
https://my.matterport.com/show/?m=fYK3L5mdTBG&fbclid=IwAR0q4qlLkLPHkkfPHiEo9mLThFotOAi
wCNekrbd7sEVB1FSkEK7eYlC8ynY

Klášterní zahrada v Teplé: klid, pohoda a relaxace
https://chebsky.denik.cz/z-regionu/klasterni-zahrada-v-teple-klid-pohoda-a-relaxace20200523.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=cheb-sport_region-podnikanikultura_region-zregionu&utm_campaign=newsletter&tqid=iPrkciF_EUgB9wHtzj6ZyBb1YHwkoFteOioisuhWcQ

Přehrát záznam přednášky Jaroslava Petra "Geneticky vylepšené
lidstvo"
https://neurazitelny.cz/jaroslav-petr-geneticky-vylepsene-lidstvo/?fbclid=IwAR1aHIYMRgjjnJtHcar16u63q1Zx3onfFdIBG-D2kkW5y_LQndSkVmdZkY
- Kkterý den v našem životě je mnohem důležitější než den narození či dokonce smrti - 13:35
- Jjjak jsou lidé vylepšováni už řadu let a spousta z nich si to vůbec neuvědomuje - 49:47
- Jjak je možné, že velryby a sloni nikdy nedostanou rakovinu - 1:14:22
- Jjak vyrobit se slona mamuta, pokud máte k dispozici 100 postdoců - 1:48:20

Procházka městy. Když klikneš na obrázek města, uvidíš krátké video: je
to úžasné, Je toho hodně a pak se někdy kochej. Procházka městem:

https://www.youtube.com/results?search_query=proch%C3%A1zka+m%C
4%9Bstem

ZÁZNAM RADIOAKTIVNÍHO MRAKU Z ČERNOBYLU BYL PO 25 LETECH KONEČNĚ UVOLNĚN

http://www.irsn.fr/FR/popup/Pages/tchernobyl_animation_nuage2.aspx
Kde jste tenkrát byli?

Mikrobiolog Dřevínek: Společnost je teď nastavená tak, že když se řekne
koronavirus, znamená to skoro jistou smrt
https://www.ctidoma.cz/osobnosti/mikrobiolog-drevinek-spolecnost-je-ted-nastavena-tak-ze-kdyzse-rekne-koronavirus-znamena

Chcete vychovat šťastné děti? Berte je do přírody, nezahrnujte je dárky
https://www.maminka.cz/clanek/chcete-vychovat-stastne-deti-pet-snadnych-a-chytrych-zpusobujak-na-to?fbclid=IwAR3T6FYbl5kY0rnp5DRJ5_6LFkRMaAS1_ubgBsp3uMqPpLrnI03UVJZXeaE

Sokolovsko ztratí tisíce pracovních míst. „Dejte nám naději,“
prosí Babiše
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/sokolovsko-ztrati-tisice-pracovnich-mist-dejte-nam-nadejiprosi-babise-106744?fbclid=IwAR0YTCtGoY2m4gubsqXBqXfzEDMSrk5pEnG4SyGLPTkBDaJLHUk_tKvsgk#seq_no=4&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_req_id=8PmwZ2tXAWt202005201739&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_me
dium=z-boxiku&utm_campaign=

Stará židovská pravda: Všechno je jinak. Tak to si poslechni až do konce!
https://cdn.lbryplayer.xyz/content/claims/plandemic-skryt-agenda-za-covid19/e761bdbd12854dc5a7f1c948c19d80762de4dee3/stream?fbclid=IwAR1HJx6NxD4oaangbJlClcJt6P04bldkBZM8NWv04G9OCTSEnCQRVcXxWM

Kdo je Dr. Judy Mikovits:
https://en.wikipedia.org/wiki/Judy_Mikovits

Eduard Stehlík / Hrdinové, vojáci, veteráni - 6. 11. 2019 Knihkupectví a antikvariát Fryč
https://www.youtube.com/watch?v=UqKHQl7bz2w&fbclid=IwAR34C4enzr9ae09Mcrct_nwxCDPzrxjI
wn1LHV96U3DBECBiwOc2KhKhvQk

Stezku pro bosé nohy mají nově v Jirkově. Můžete na ní
vyzkoušet chůzi po oblázcích či mulčovací kůře
https://sever.rozhlas.cz/stezku-pro-bose-nohy-maji-nove-v-jirkove-muzete-na-ni-vyzkouset-chuzi-po8203887?fbclid=IwAR2-dNl-BzqUr54ELLrE3xSrKsPId0xJYUbD9aDJIoHO834d0r0IbsKASyw

