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Vážení přátelé,  

na úvodním obrázku vidíte hrdiny sobotního dne, kteří se nezalekli deštivého počasí a vyrazili v sobotu 

6. června 2020 na vrcholky Krušných hor. Odměnou jim byly sladké třešně. Následuje fotoalbum Hany 

Bothové z tohoto výletu. Dále si můžete prohlédnout fotky Marty Husákové z úterního výletu v okolí 

Karlových Varů z Hor přes Tašovice do Doubí. Další obrázky připomínají poslední květnový víkend, který 

jsme strávili v okolí Slapské přehrady. 

Mimo tuto svodku jsem vám zaslal propozice výstupu na Roklan ve dnech 22. – 23. srpna 2020, který 

leží na bavorské strany Šumavy. Na české straně se na nás těší hradiště Obří hrad. Zbývají už jen dvě 

poslední místa. Do závěrečné fáze dospěla příprava zářijové výpravy do Porýní, tak se nezapomeňte 

zaregistrovat. Zvu vás také v sobotu 20. června 2020 na trasy naší Karlovarské padesátky. Následující 

víkend nás čeká třídenní pobyt v Jizerských horách. 

V následujícím přehledu na vás pak čekají další nejej turistické zajímavosti. 

S pozdravem FJW.     

 

Fotoalbum Hany Bothové ze sobotního výletu  6. června 2020 

https://habot.rajce.idnes.cz/6.6.2020-Komari_hurka_808m,z_Krupky_do_Dubi/1441113670 

 

Fotky Marty Husákové z úterního výletu 2. června 2020 z okolí K. Varů: Hory – Tašovice - Doubí 

https://mhus.rajce.idnes.cz/Hory-Tasovice-Doubi/1440652097 

 

Fotoalbum z víkendového výletu 30. – 31. 5. 2020 k vyhlídkám na Vltavu: 

https://fjw.rajce.idnes.cz/2020_05_Vyhlidky_na_Vltavu_-_Slapska_prehrada_a_zamek_Radic/ 

https://habot.rajce.idnes.cz/6.6.2020-Komari_hurka_808m,z_Krupky_do_Dubi/1441113670
https://mhus.rajce.idnes.cz/Hory-Tasovice-Doubi/1440652097
https://fjw.rajce.idnes.cz/2020_05_Vyhlidky_na_Vltavu_-_Slapska_prehrada_a_zamek_Radic/


Od Vládi Sojky: 

Ahoj Františku, 

díky za připomenutí. Něco podobného jsem absolvoval před 2 lety s kamarádkou. My jsme vyšli z 

Pikovic, přešli až na Živohošť a pak zpět přes přehradní hráz do Pikovic. Celkem přes 30 km. 

Jinak teď v době pandemie jsem absolvoval též několik zajímavých výletů. Zajímavý byl na 

severozápad Kokořínska: z Obroku vystoupil na Vlhošť pak na Ronov se zříceninou hradu a pak k jihu 

se vracel přes Stranné, Hvězdu, Husu, Tisícový kámen a Čap do Obroku. Ale celá ta túra měřila 40 km. 

V sobotu jsem zase zavítal do Českého Středohoří, kde vystoupil na Sedlo se zajímavými skalními útvary 

a nádherným výhledem ze skalní vyhlídky pod vrcholem. Vycházel z Horní Vysoké po zelené kolem 

zajímavé stavby mauzolea. Pak jsem zavítal na několik zřícenin hradů v okolí jako Levín se zvonicí, Litýš, 

Kalich a Pannu.  Zajímavé byly i Liběšice se zajímavým zámkem. Navíc nedaleko je velmi zajímavý Úštěk 

s nedalekou romantickou zříceninou hradu Helfenfurk (Hrádek), kde byl již dříve. 

Přeji hezké jarní dny. Zdraví Vláďa 

 

Svatošské skály lákají turisty i horolezce 
Lidstvo fascinovaly už od nepaměti. Řeč je o Svatošských skalách, o žulovém skalním městě, 
které se nachází nedaleko Karlových Varů, v katastru obce Hory. 
https://chebsky.denik.cz/zpravy_region/svatosske-skaly-lakaji-turisty-i-horolezce-

20200528.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=cheb-

zpravy_region&utm_campaign=newsletter&tqid=k.i9cHYhDxIBJhc4QScvdW4iNGzofWAWbF.DreGqq

w 

 

Nazdar přátelé turistiky. 

Jménem Sokola Dolní Kalná si vás dovoluji co nejsrdečněji pozvat na 44. ročník 50 kmpochodu 

„Noční výstup na Sněžku za východem slunce“, který se koná z 3. na 4. července 

2020. Protože ještě není jasno, zda budeme moci využít cestu česko – polského přátelství, tak 

v propozicích v závorce je alternativní trasa na Sněžku přes Pec pod Sněžkou. Cíl pochodu by byl na 

křižovatce u Velké Úpy. Věříme, že po 20. červnu bude již jasno, zda nás pustí na cestu česko – 

polského přátelství. Přesnou trasu najdete na naších vebových stránkách : http://dolnikalna.cz/nocni-

vystup-na-snezku-za-vychodem-slunce/ds-1038/p1=1650 nebo na stránkách pochodu : 

www.nasnezku.wz.cz . S krkonošským pozdravem „Přijďte pobejt“ a zhlédnout ten nezapomenutelný 

přírodní úkaz východu slunce z nejvyšší hory Česka. 

  Za TJ Sokol Dolní Kalná Jirka Drahoňovský 

 

 

JEDNODUCHÁ PREVENCE PROTI CHŘIPCE I KORONAVIRU.  MUDr. 

Vinay Goyal, specialista v oboru, říká:  Jedinými místy vstupu 

(viru do organizmu) jsou nosní dírky, ústa, krk i oči. Při takovéto 

globální epidemii je téměř nemožné vyhnout se styku s 

virem  navzdory veškeré obezřetnosti. Kontakt s virem není 

takovým problémem, jako je jeho šíření. Dokud jste ještě zdraví 

https://chebsky.denik.cz/zpravy_region/svatosske-skaly-lakaji-turisty-i-horolezce-20200528.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=cheb-zpravy_region&utm_campaign=newsletter&tqid=k.i9cHYhDxIBJhc4QScvdW4iNGzofWAWbF.DreGqqw
https://chebsky.denik.cz/zpravy_region/svatosske-skaly-lakaji-turisty-i-horolezce-20200528.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=cheb-zpravy_region&utm_campaign=newsletter&tqid=k.i9cHYhDxIBJhc4QScvdW4iNGzofWAWbF.DreGqqw
https://chebsky.denik.cz/zpravy_region/svatosske-skaly-lakaji-turisty-i-horolezce-20200528.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=cheb-zpravy_region&utm_campaign=newsletter&tqid=k.i9cHYhDxIBJhc4QScvdW4iNGzofWAWbF.DreGqqw
https://chebsky.denik.cz/zpravy_region/svatosske-skaly-lakaji-turisty-i-horolezce-20200528.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=cheb-zpravy_region&utm_campaign=newsletter&tqid=k.i9cHYhDxIBJhc4QScvdW4iNGzofWAWbF.DreGqqw
http://dolnikalna.cz/nocni-vystup-na-snezku-za-vychodem-slunce/ds-1038/p1=1650
http://dolnikalna.cz/nocni-vystup-na-snezku-za-vychodem-slunce/ds-1038/p1=1650
http://www.nasnezku.wz.cz/


a neprojevují se symptomy infekce virem, abyste zabránili jeho 

šíření, zhoršení symptomů a rozvinutí sekundární infekce, 

existují jednoduché kroky, které můžete provádět, a které 

nejsou dostatečně v oficiální komunikaci vyzdviženy (namísto 

soustředění se na zásobení vakcínami) 1. časté mytí rukou!!! 2. 

"ruce pryč z obličeje". Odolejte pokušení dotýkat se jakékoli 

části obličeje (pokud    nechcete jíst, mýt se, atd..  3. kloktejte 2x 

denně teplou slanou vodou (používejte Listerin, pokud 

nedůvěřujete slané vodě). Viru to trvá přibližně 2-3 dny po první 

infekci v krku nebo nosních dutinách, aby se šířil a ukázaly se 

charakteristické symptomy. Jednoduché kloktání zabraňuje 

šíření viru. Svým způsobem má kloktání slanou vodou stejný 

efekt na zdravého jedince, jako má vakcína na infikovaného. 

Nepodceňte tento jednoduchý, levný a mocný preventivní 

způsob. 4. tak jako v bodu 3, čistěte si nosní dírky teplou slanou 

vodou alespoň 1x denně. Ne každý umí tyto velice vhodné 

jogové praktiky - čistit si nosní dutiny. Pořádně se 1x za 

den  vysmrkat a vyčistit nosní dírky tampónky namočenými v 

teplé slané vodě.5. posilujte imunitu potravinami bohatými na 

vitamín C, jako je hlavně Mladý ječmen a Chlorella. Pokud je 

musíte nahradit tabletami, ujistěte se, že obsahují zinek, který 

napomáhá vstřebávání vitamínu C.  6. pijte tolik teplých nápojů, 

kolik jen můžete - čaj, kávu, atd. Pití teplých nápojů má stejný 

účinek jako kloktání, ale v opačném směru. Vymývají šířící se 

virus z krku do žaludku, kde nemůže virus přežít, šířit se, ani 

nijak škodit.  Rozšiřujte tento návod, nikdy nevíte, kdo může díky 

tomu zůstat naživu. 

 
Vážení přátelé, posílám vám úvahu o národních písničkách, které vymizely 
postupně z vysílání veřejnoprávního rozhlasu. Pamatujete? Dávaly nám dobrou 
náladu vždy v neděli dopoledne. Plzeňáky, Chody, Úsvit z Horní Bříza, Věra 
Příkazská, ty všechny krásným slovem doprovázel Zdeněk Bláha z Plzně, Jarmilu 



Šulákovou z Valašska uváděl z Ostravy Jan Rokyta a jeho kapela Technik a 
hlavně z Brna to byl BROLN, Brněnský orchestr lidových nástrojů s Jožkou 
Severinem. To všechno nám Nový světový řád v podstatě zakázal a nahradil 
zahraničními produkty. Zde je můj článek z cyklu Otevřené okno Petra Hanniga 
(díl 3.) Co všechno skrývají texty národních  
písní     
https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Mgr-Petr-Hannig-47381/clanek/Co-
vsechno-skryvaji-texty-narodnich-pisni-104712 
Srdečně zdraví Petr Hannig 

 

Visací zámky lze otevřít bez klíče. Když ztratíme od skříňky klíče. 

Při ztrátě klíče od zámku vám pomůže klíč na matice. Stačí dvojici klíčů vložit do oka zámku a použít je 

tak, jak uvidíte na videu. S velikostí zámku je třeba zvolit i vhodnou velikost klíčů.  

Tento způsob ale zároveň odhaluje i jednu negativní věc. Už víte, že vaše sklepní kóje nebo venkovní 

kůlnička určitě nejsou stoprocentně chráněny před nechtěnými návštěvníky. Tuhle vylamovací 

metodu totiž často používají nezvaní hosté.  

http://vod.tn.cz.prg.cmestatic.com/2016/03/07/1844230-lq.mp4  

 

Příroda poslala populaci pořádný políček:   
× Pandemii! 
 Prťavá praštěná potvůrka poletuje prostředím, plíživě plošně postupuje po povrchu planety… 
 Pichlavá potvora pekelně prudí populaci, proniká přes pusu, pak průduškami, plícemi… přeskakuje 
přes pána, paní, politika, pekaře, popeláře. 
Pokašláváme, posmrkáváme, prskáme, poleháváme. Při procházkách potkáváme plátnem překryté 
pusy přátel… poznáváme se? 
Prázdné putyky, pohostinství, posmutnělé plovárny, propocenců prosté posilovny; policajti 
pozorují postavy plížící se po parcích, pakliže poruší pravidlo, policista píská. 
Politici pořád přiblble plácají přes pokrývky pusy… 
  
Přeplněné postele, přidušení pacienti, připojené plicní podpory, přetažený personál prvního 
palebného pole, přepracované pečovatelky, pozůstalí… 
Ptáme se: PROČ? 
Poněvadž pěstujeme pokrytectví, pohrdáme právem, pravidly, pochlebujeme přemocným, 
pochybně podnikáme, pokoutně podvádíme, propadáme pokušení, podlézáme, politikaříme, 
pletichaříme, promíjíme podrazy! 
Poněvadž přehlížíme potřebné, pošlapáváme přátelství, podrážíme přátele, ponižujeme partnery, 
popichujeme plaché, přestáváme promíjet, plácáme plané pomluvy! 
Poněvadž pošlapáváme přírodu, plýtváme penězi, potravinami, přejídáme se? 
Poněvadž pokrok postupuje příliš překotně, příliš pracujeme, pořád pospícháme! 
Ptáme se: PROČ? Prostě PROTOŽE!!!… 
Pocity padají podél pochmurné propasti… 
Převálcuje prťavá potvora populaci? Prdlajs! Prohrajeme, padneme? Prdlajs! Přestaňme plakat! 
Potvoru přibrzdíme, přiškrtíme, porazíme, poničíme připravenými protilátkami; pandemii 
přečkáme, pohromy překonáme, pakliže pokorně poklekneme před pomocníky prvního 
„palebného pole“, poděkujeme… 

https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Mgr-Petr-Hannig-47381/clanek/Co-vsechno-skryvaji-texty-narodnich-pisni-104712
https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Mgr-Petr-Hannig-47381/clanek/Co-vsechno-skryvaji-texty-narodnich-pisni-104712
http://vod.tn.cz.prg.cmestatic.com/2016/03/07/1844230-lq.mp4


Přestaňme plakat, pochlapme se! Popřejme si pohodu, posilněme psychiku, pěstujme pokoru, 
přestaňme pomlouvat, podvádět, podpořme se, pomáhejme si, povzbuďme se, poplácejme se po 
prsou, posilujme přátelství. 
Položme počítače, pojďme si povídat, pohrát si, prozpěvovat, pocvičit, 
provětrat pejska, pokochejme se přírodou, přivoňme podbělu… 
Pohlaďme partnera po pleši, partnerce polibme pusu, přítelkyni poplácejme po prdelce, popijme 
pivko, panáka, poděkujme pohostinným… 
Pozastavme překotné plahočení, pracujme pomaleji, prodýchejme paniku… 
Projděme si pokoje, přemístěme poličky, posuňme postele, porovnejme polštáře, přerovnejme 
prádlo, přeleštěme podlahu: práce, pořádek, pomohou překonat paniku. Plicní potvůrka prvně 
potrápí; Pakliže přeskládáme priority, pandemie pomine, přijde proměna, procitnutí, poučení, 
paprsky prozáří posmutnělý prostor. 
Přeji poklidné přežívání, pocit pohody, později pak potkávání, podávání pravice, polibky přátel. 
Připijme pohárkem perlivé Pálavy, pošleme polibek přes plátno… 
Posílá přítel 
 

Přestavba pivovaru v Rybářích je ve skluzu 
https://karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/prestavba-pivovaru-v-rybarich-je-ve-skluzu-
20200607.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=karlovy-vary-
zpravy_region&utm_campaign=newsletter&tqid=0vCncCA4Hk4B8GAEwQO6OzGbtZNxLeXZis7QIvCRX
w 
 
 

Nedoceněný Čech polní maršál Radecký. Muž, co porazil Napoleona, má v 

Praze schovaný pomník 

https://www.ctidoma.cz/historie/nedoceneny-cech-polni-marsal-radecky-muz-co-porazil-napoleona-
ma-v-praze-schovany-pomnik 

Příběh o tragických i šťastných chvílích v jedné ložnici vypráví 
nová výstava v mosteckém muzeu 

https://sever.rozhlas.cz/pribeh-o-tragickych-i-stastnych-chvilich-v-jedne-loznici-vypravi-nova-
vystava-v-8218224?fbclid=IwAR0oP_bY5AiAZiX5gU6ByGeaEALamJPCKjiuyFFk_s2jcWgZ9Tqb_daVYdM 
 
 

Po 80 letech se na Radobýlu u Litoměřic opět pasou ovce. 
Pomáhá to přežít unikátním druhům motýlů 

https://sever.rozhlas.cz/po-80-letech-se-na-radobylu-u-litomeric-opet-pasou-ovce-pomaha-prezit-
unikatnim-8217363?fbclid=IwAR0iauBX7MG1PV-IC-
wPpITb5oyKEPEzyYQzAJUWLejkQl0wq5rruHgG_fA 
 
 

Více než 500 kilometrů turistických tras chce i letos obnovit 
Klub českých turistů v Karlovarském kraji 

https://vary.rozhlas.cz/vice-nez-500-kilometru-turistickych-tras-chce-i-letos-obnovit-klub-ceskych-
8216067?fbclid=IwAR22zn8pSCXRIhnS2SrMu_nZCKLuHfJPwPFO-PP3KU5AZmfnEIxnbFFrtFc 

https://karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/prestavba-pivovaru-v-rybarich-je-ve-skluzu-20200607.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=karlovy-vary-zpravy_region&utm_campaign=newsletter&tqid=0vCncCA4Hk4B8GAEwQO6OzGbtZNxLeXZis7QIvCRXw
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https://karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/prestavba-pivovaru-v-rybarich-je-ve-skluzu-20200607.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=karlovy-vary-zpravy_region&utm_campaign=newsletter&tqid=0vCncCA4Hk4B8GAEwQO6OzGbtZNxLeXZis7QIvCRXw
https://www.ctidoma.cz/historie/nedoceneny-cech-polni-marsal-radecky-muz-co-porazil-napoleona-ma-v-praze-schovany-pomnik
https://www.ctidoma.cz/historie/nedoceneny-cech-polni-marsal-radecky-muz-co-porazil-napoleona-ma-v-praze-schovany-pomnik
https://sever.rozhlas.cz/pribeh-o-tragickych-i-stastnych-chvilich-v-jedne-loznici-vypravi-nova-vystava-v-8218224?fbclid=IwAR0oP_bY5AiAZiX5gU6ByGeaEALamJPCKjiuyFFk_s2jcWgZ9Tqb_daVYdM
https://sever.rozhlas.cz/pribeh-o-tragickych-i-stastnych-chvilich-v-jedne-loznici-vypravi-nova-vystava-v-8218224?fbclid=IwAR0oP_bY5AiAZiX5gU6ByGeaEALamJPCKjiuyFFk_s2jcWgZ9Tqb_daVYdM
https://sever.rozhlas.cz/po-80-letech-se-na-radobylu-u-litomeric-opet-pasou-ovce-pomaha-prezit-unikatnim-8217363?fbclid=IwAR0iauBX7MG1PV-IC-wPpITb5oyKEPEzyYQzAJUWLejkQl0wq5rruHgG_fA
https://sever.rozhlas.cz/po-80-letech-se-na-radobylu-u-litomeric-opet-pasou-ovce-pomaha-prezit-unikatnim-8217363?fbclid=IwAR0iauBX7MG1PV-IC-wPpITb5oyKEPEzyYQzAJUWLejkQl0wq5rruHgG_fA
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https://vary.rozhlas.cz/vice-nez-500-kilometru-turistickych-tras-chce-i-letos-obnovit-klub-ceskych-8216067?fbclid=IwAR22zn8pSCXRIhnS2SrMu_nZCKLuHfJPwPFO-PP3KU5AZmfnEIxnbFFrtFc
https://vary.rozhlas.cz/vice-nez-500-kilometru-turistickych-tras-chce-i-letos-obnovit-klub-ceskych-8216067?fbclid=IwAR22zn8pSCXRIhnS2SrMu_nZCKLuHfJPwPFO-PP3KU5AZmfnEIxnbFFrtFc


Projděte se po vyhaslé sopce Komorní hůrce 
https://chebsky.denik.cz/zpravy_region/foto-projdete-se-po-vyhasle-sopce-komorni-hurce-
20200531.html?fbclid=IwAR32aKSi_i1D2-qJSQmLjSBdDH5WagfWZcrW3tFzrozdX81Crfvs8j254vQ 
 

Svět se změnil, ale koronavirem to nekončí, předpovídá Václav 
Cílek 

https://plus.rozhlas.cz/svet-se-zmenil-ale-koronavirem-nekonci-predpovida-vaclav-cilek-
8215260?fbclid=IwAR3oWIpHWuY8dutkbjTOVelNLX6eB0T7SfsoQKuRcOdKF-eBARHnrH-0W0U 
 
 

Nejzápadnější opuštěné hory Česka, které našinci neznají 

https://www.idnes.cz/cestovani/tipy-na-vylet/smrciny-a-halstrovske-hory.A141119_153832_tipy-na-
vylet_tom?  
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