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Vážení a milí přátelé, 
v úvodním obrázku jsou k depozici možnosti na slevu členů KČT u dopravy 
Flexibusem. 
Níže naleznete odkaz na momentky Marty Husákové z úterního výšlapu 
z Rosnice do Děpoltovic. 
https://mhus.rajce.idnes.cz/Rosnice-Depoltovice/ 
Další zajímavou novinkou je možnost bezplatného vstupu do expozic Muzea 
Karlovy Vary až do konce října 2020. Obdobně platí i pro expozice Muzea 
v Sokolově. 
K dispozici je už pozvánka na sobotní výlet 27. června 2020 do Českého 
středohoří s plánovaným výstupem na Košťálov. 
Zdraví FJW! 
 
Přeposílám prosbu Michala Franka: 

Klikněte na www.energoland.sk a v kolonce „ SÚŤAŽ“ hlasujte prosím pro obrázek č. 13 pod 

názvem „Život na zemi je v naších rukách“ od Janky Ďurovské a pro obrázek č. 15 „ 

Využívajme obnovitelné zdroje energie“ od Miriam Ďurovské Jsou to moje vnučky. Po 

napsáni vašeho mailu do hlasovaní mám přijde mail kde jenom potvrdíte hlasovaní kliknutím 

na tlačítko  „ Overiť „ Děkuji. Michal. 

 

Na fotky z Hanoje odkazuje Robert Kulda: 

Čau lidičky - posílám 2 odkazy na naše putování Vietnamem - Končili jsme v Hanoi - Pěkné 

pokoukání, nohy na stole, kávičku a pohodičku přejí Rob-Íva 
https://robkulda.rajce.idnes.cz/2019-11-12_Hanoi-

2._a_3._den/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-

created 

https://mhus.rajce.idnes.cz/Rosnice-Depoltovice/
http://www.energoland.sk/
https://robkulda.rajce.idnes.cz/2019-11-12_Hanoi-2._a_3._den/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created
https://robkulda.rajce.idnes.cz/2019-11-12_Hanoi-2._a_3._den/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created
https://robkulda.rajce.idnes.cz/2019-11-12_Hanoi-2._a_3._den/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created


Vážení přátelé, 
Muzeum Karlovy Vary oznamuje, že s platností od 26. 5. 2020 je do všech expozic, tedy v 
Karlových Varech na Nové louce a v Jáchymově v Královské mincovně, a na všechny 
krátkodobé výstavy vstupné 0,- Kč. 
Toto opatření přijal Karlovarský kraj, zřizovatel Muzea Karlovy Vary, pro zmírnění dopadů krize 
související s Covid–19. Nulové vstupné platí od 25. května do 31. října 2020. 
 
S pozdravem 
 
Romana Borusíková 
Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje 
 
------------- 
Vážení přátelé, 
Muzeum Karlovy Vary pořádá v neděli 31. května ve spolupráci s Muzeem Cheb přírodovědnou 
exkursi s názvem Do džungle v údolí Plesné. 
 
Přírodovědná vycházka provede účastníky pod vedením přírodovědců Jana Matějů z Muzea Karlovy 
Vary a Jiřího Brabce z Muzea Cheb zarostlým údolím říčky Plesná s poznáváním místní květeny a 
zvířeny. Trasa povede z Milhostova přes rašeliniště údolí Plesné, kolem rybníku na přítoku od bývalé 
osady Bor, bývalý Mostek a rybníčky v okolí a dále dle nálady a zájmu. Zpět pak po silnici z Mostku do 
Milhostov. Základní trasa měří přibližně 7 km, vede ale neprůchodným terénem zarostlou nivou, 
bažinami, rašeliništi a ostřicovými porosty. 
Neboť zašpinění a zamokření je jisté, je nutností odpovídající vybavení - obuv do mokřadů (holínky 
nebo průtočná obuv) a oblečení do terénu (dlouhé kalhoty). 
Sraz účastníků je v 10:10 na vlakové zastávce Třebeň. 
 

S pozdravem 

Romana Borusíková 
Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje 

Muzeum Karlovy Vary 

DALŠÍ AKCE 

5. 6. 2020 přírodovědná exkurze: Za krásami Krásného vrchu  

Přibližně čtyřkilometrová procházka povede směrem k těžbou zasaženému Krásnému vrchu a zpět. 

Účastníci se dozví o historii těžby surovin a geologických zajímavostech lokality, fauně a flóře lomů. 

Při troše štěstí bude možné spatřit i raky říční. Průvodci budou přírodovědci Jan Matějů z Muzea 

Karlovy Vary a Petr Krása z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Sraz v 17 hodin v osadě Velký rybník „na návsi“ poblíž restaurace U Hastrmana (50.2877331N, 

12.8659933E). 

 

21. 6. 2020 přírodovědná exkurze: Za sysly na golf 

Odpolední vycházka prostředím golfového hřiště pod vedením přírodovědce Jana Matějů je spojená s 

pozorováním syslů, povídáním o jejich životě a vyloučena není i ukázka odchycených syslů. 

Krátká trasa po hřišti bude trvat asi jednu hodinu, trasa je nenáročná a vhodná i pro handicapované a 

kočárky. 

Sraz v 17 hodin v Olšových Vratech, parkoviště Golf Resort a. s. (50.2135083N, 12.9298583E). 



ZA SUCHO V ČESKU MOHOU VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY V NĚMECKU 

(30 tisíc), BRITÁNII A DÁNSKU  

Změna klimatu a větrné elektrárny 
Čím více je větrných elektráren v provozu, tím méně u nás prší. Dochází k umělému 

„promíchání“ vzduchu a dříve jisté jarní a podzimni deště z frontální oblačnosti nepřicházejí. 
file:///E:/Z%C3%81LOHA%202019/Obr%C3%A1zky/FOTOGRAFIE/2020/200516%20Obl%C3%ADk/317

1-Article%20Text-3777-1-10-20180917.pdf 

 

https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/pad-ekologicke-modly-vetrne-elektrarny-vyvolavaji-

zmenu-klimatu-153472 
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Jednodenní výlet nabídne vše, na co si vzpomenete. Vydejte se po stopách 

proutníka Petra Voka do Bechyně 

https://www.ctidoma.cz/zajimavosti/jednodenni-vylet-nabidne-vse-na-co-si-vzpomenete-vydejte-se-

po-stopach-znameho-proutnika 

 

Česko, jak ho neznáte 

Vážení čtenáři, 
rádi bychom vám představili mimořádné vydání časopisu TÉMA - 
SPECIÁL „Česko, jak ho neznáte“. Najdete v něm 116 stran velkých 

https://www.ctidoma.cz/zajimavosti/jednodenni-vylet-nabidne-vse-na-co-si-vzpomenete-vydejte-se-po-stopach-znameho-proutnika
https://www.ctidoma.cz/zajimavosti/jednodenni-vylet-nabidne-vse-na-co-si-vzpomenete-vydejte-se-po-stopach-znameho-proutnika


rozhovorů, témat, reportáží a tipů cestovatelů na nejkrásnější místa i 
zapomenuté kouty v celé ČR. 
Těšit se můžete na: 

https://www.etema.cz/objednavka-print.aspx?t=lp&id=predplatne-

tema/ceskojakhoneznate.htm#utm_source=APte&utm_medium=email&utm_campaign=special&ut

m_content=logo 

 

 

Obraz sv. Salvátora z Chrudimi: podivný úkaz si dodnes vědci 
neumí vysvětlit 

Dodnes není jasné, zda autor obrazu inspirovaného vzorem z Lateránské baziliky 
v Římě pocházel z Čech nebo z Nizozemí. Panuje domněnka, že dílo bylo 
původně součástí rudolfinských sbírek, než se ho zmocnili Švédové při obléhání 
Prahy za třicetileté války. Do ciziny ale obraz nevyvezli, což pověst vysvětluje 
tím, že jim cestou vypadl z vozu. 
Dílo poté neznámý nálezce prodal tajemníkovi košumberského panství, který se 
cestou domů stavil v Chrudimi u svého přítele Jana Pfeiffera. Na další cestu se 
už nevydal, protože náhle těžce onemocněl a na smrtelné posteli obraz 
Pfeifferovi věnoval. 
Zanedlouho nato dorazili Švédové i do Chrudimi. Pfeiffer s rodinou uprchl do 
bezpečí a o dům se v jeho nepřítomnosti starala služebná Dorota Skákalíková. 
Vojáci si z domu udělali neplacenou ubytovnu a obraz sv. Salvátora znesvětili 
tím, že na něm hráli kostky. 
Vtom se stal první zázrak: vojákům neustále padala stejná čísla, takže nikdo 
nemohl vyhrát. Ze vzteku začali do obrazu bodat dýkou. Vyobrazený Spasitel 
začal krvácet… 
Vystrašení Švédové utekli a Dorota Skákalíková obraz pečlivě schovala.  
Když se Pfeiffer vrátil domů, nechal poškozená místa na obraze přemalovat, ale 
krev se objevovala pořád. Majitel proto usoudil, že dílu bude nejlépe na svaté 
půdě, a tak ho věnoval místnímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Děkan 
Samuel Hataš obraz poté vysvětil. 
Od té doby k obrazu přicházely davy lidí, kteří uvěřili v jeho zázračnou moc. Sv. 
Salvátor prý uzdravoval a chránil město před morovou epidemií. 
Pozoruhodný příběh uměleckého díla sepsal roku 1711 pražský lékař Václav 
Baltazar Petržilka. Tradice Salvátorské pouti se v Chrudimi s různými 
přestávkami udržela dodnes. 
https://www.dotyk.cz/magazin/obraz-sv-salvatora-chrudim-
30000526.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=ostatni-
websites&utm_campaign=newsletter&tqid=kfujcX4mWxABv7fdnwGznTzF1z7u_ynfSLroliSs4
A 
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