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Vážení přátelé, proběhlý víkend byl ve znamení mimořádně 

krásného podzimního počasí. S nejvyšší pravděpodobností 

to ale byla labutí píseň volného nekontrolovaného pohybu 

v přírodě. Vypadá to, že nás asi nemine izraelský scénář, což 

mimo jiné může znamenat omezení pohybu do vzdálenosti 

jednoho km od místa bydliště.  

Minulé úterý 20. října 2020, kdy byl volný ještě pohyb šesti 

osob, se uskutečnil kratší výlet pod patronací Petra Helda ve 

formě dvou oddělených šestičlenných družstev na trase 

z Cihelen do Karlových Varů. 

Petr mi poslal zprávu spolu se dvěma fotografiemi: 

Ahoj Františku. 

Úterní výlet za krásného počasí proběhl za účasti dvou 

šestičlenných skupin, propojených on-line přes aplikaci 

Mapy.cz za spokojenosti všech účastníků.  

 

Ozvali se už někteří, že jim chybí jarní zpravodajství, tak vyhovuji přání a posílám několik poznámek. 

Zdraví FJW! 

Psala mi 19. 10. 2020  Hanka z Františkových Lázní: 

Ahoj Františku, zdravím Tebe a všechny naše turistky.  

A je to zase tady. Tentokrát je situace jaksi pochmurnější, než tomu bylo na jaře. Nyní nás obklopují 

stále hrozivější čísla a prognózy a mně je z toho všeho nějak smutno a vidím to na delší dobu. Zase 

jsem se upnula k přírodě a práci na zahrádce. Příroda - to je velká lékárna kde se nemusí platit a 

najdeme zde lék na všechny chmury. Tento týden má být hezké počasí, a tak mám naplánovaný s 

kamarádkou výlet na rozhlednu Cibulku u Oloví a tak se těším. Františku, přeji zdravíčko, hezké výlety 

v malém a bezpečném kolektivu a hlavně se těším na další setkání na prvním výletě.  

PS: byla jsem týden v Nových Hamrech u Nejdku a ve vlaku jsem se setkala s částí našich turistek, tak 

jsem si zase poklábosila a zasmála se. Byla to taková poslední kapička před uzávěrem pomyslného 

"kohoutku". Ahoj, zdraví Hanka z Fr. Lázní 



Přikládám podzimně zbarvenou Andělskou Horu ze včerejší neděle 25. října 2020. 

 

A ještě sobotní pozdrav Marušky Muchové a 

Dany Fořtové z Meluziny: 

 

Pozvánka do Hroznětína: 

https://www.facebook.com/frantisek.boris.7 

 
František Boris 

 přidal 26 nových fotek do 
alba Hroznětínská zastavení.. 
24. října v 10:28  ·  
Sdíleno s: 
Veřejný 

Hroznětín, malé město na úpatí Krušných hor, vydejte se 
na pouť po jeho zajímavých místech po trase 
Hroznětínských zastaveni. Na výběr máte dva turistické 
okruhy.  
Lehký 1. turistický okruh, na kterém Vás čeká nenáročná 
čtyři kilometry dlouhá cesta s desítkou zastaveni.  
Nebo se vydejte po náročnějším přibližně sedm 
kilometrů dlouhém 2. turistickém okruhu, na kterém se 
seznámíte se starými místními pověstmi, kterých je v 
tomto podkrušnohorském kraji nepřeberné množství.  
Zvu Vás na tu druhou trasu…  
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2. turistického okruhu, je výrazně náročnější a při jejím zdolávání překonáte 250 výškových metrů. Já doporučuji se 
na okruh vydat cestou přes Merklín se začátkem a koncem tamtéž. 
Tato trasa Vás zavede téměř pod vrchol Rozhledu (707 m n.m.) na nejvyšší bod na trase vyhlídku Gloriet (625 m n.m.) 
s obnoveným altánkem, kde budete za svou námahu odměněni krásným výhledem do dalekého okolí od jižní části 
Krušných hor přes Karlovy Vary , Sokolovsko a dál k severu...  
Turistický okruh Vás nakonec přes několik dalších zastaveni zavede k další velmi hodnotné hroznětínské památce, 
jednomu z nejstarších židovských hřbitovů ve střední Evropě, kde se seznámíte nejenom s jeho historii, ale i s historii 
židovské komunity v Hroznětíně.  
Na jednotlivých zastaveních jsou místa k odpočinuti a vydýcháni a také informační tabule, které vám přiblíží historii 
města a zajímavosti z okolí zpestřené místními starými pověstmi… 

 

Pořad České televize z našeho kraje: 

Druhý díl mezinárodního projektu zachycuje události divokého 

odsunu Němců z Československa po 2. světové válce, jak jej prožívali 

lidé na obou stranách hranice, a mapuje jeho důsledky 

v současnosti. Režie M. Schmidt. Vystupuje zde i Petr Mikšíček. 

Kde domov můj- pořad České televize. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11261982253-kde-domov-

muj/220544160060122/?fbclid=IwAR25uokhRmKfP3LEvADzVGwf8TdAN5RU6amGXBVAN0h

QjX-N_SgzOV6XQAI 

Klub českých turistů - oficiální 
23. října v 12:34  ·  
Sdíleno s: 
Veřejný 

KČT slavil úspěch v pořadu České televize „Kde domov můj?“ 
Zástupci Klubu českých turistů Mojmír Nováček, Petr Hrubec a Ladislava Blažková dne 22. 10 soutěžili v pořadu České 
televize s názvem „Kde domov můj?“, který konferuje známý herec Aleš Háma. Soutěž byla o to napínavější, že finanční 
výhra byla připsána na účet veřejné sbírky, jejímž účelem je rekonstrukce známé Turistické chaty Prachov, která se 
nachází v Českém ráji.  
Do finále této soutěže nakonec dospěl Mojmír Nováček, který předvedl divákům nejen své znalosti, ale i pevné nervy, 
kdy se na závěr pořadu rozhodl pro prémiovou otázku. Prémiová otázka podle pravidel znamená zdvojnásobení 
dosavadní výhry nebo odečet všech získaných bodů a tím pádem nulový zisk. Štěstí stálo na straně KČT a Turistická 
chata Prachov, tak díky znalostem Mojmíra Nováčka získala 36 000 Kč.  
Je velice potěšitelné, že během pořadu bylo posláno 415 DMS po 30,- Kč; 262 DMS po 60,- Kč, 1 trvalá DMS po 90,- Kč a 
422 DMS po 90,- Kč. S vyhranými 36.000,- od České televize je výše celkově získané částky přes 100.000,- Kč. Všem, 
kteří zaslali dárcovské SMS, moc děkujeme! 
Celý díl pořadu "Kde domov můj", můžete shlédnout na: 
http://www.ceskatelevize.cz/.../11261.../220544160060122/... (ke shlédnutí zde bude do 22. 11. 2020) 
Pokud je vám vystoupení zástupců KČT sympatické a chtěli byste podpořit snahu KČT o rekonstrukci Turistické chaty 
Prachov, můžete i nadále posílat své příspěvky prostřednictvím dárcovských SMS ve tvaru DMS Prachov 30, nebo DMS 
Prachov 60, nebo DMS Prachov 90. Dárcovskou SMS můžete posílat na číslo 87 777. 

 

Tipy na výlety do přírody 

https://www.turistika.cz/prispevky?category=38&semicategory=2&sort=view?utm_source=newslett

er&utm_medium=mail&utm_campaign=hlavni-clanek 
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Kalkulačka navýšení důchodů od ledna 2021 

https://zpravy.aktualne.cz/finance/kalkulacna-navyseni-duchodu-od-ledna-

2021/r~6511dd2af1d011eab1110cc47ab5f122/?utm_source=Aktu%C3%A1ln%C4%9B.cz&utm_medi

um=email&utm_campaign=Aktu%C3%A1ln%C4%9B.cz%20-

%20Denn%C3%AD%20p%C5%99ehled%20-%209.%209.%202020  

 

Tomuto rozhovoru určitě je dobře věnovat 40 minut svého času: 

https://domaci.ihned.cz/c1-66834870-koronavirus-ma-cast-z-ptaci-chripky-ted-je-nejlepsi-vakcina-

rouska-rika-imunolog-svoboda?utm_campaign=&utm_medium=z-

boxiku&utm_source=www.seznam.cz 

 

Ahoj, můžeš to prosím 

přeposlat, možná by se pomoc 

někomu hodila.  Díky Zdenka 

Špačková 

---------- Původní e-mail ---------

- 

Od: seniorikvzo@seznam.cz 

 

Datum: 20. 10. 2020 21:44:36 

Předmět: Pomoc seniorům  

 

Dobrý den, 

přeposíláme Vám informaci o 
dobrovolné pomoci seniorům 
od paní Kateřiny Rentkové 

z oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí, odbor 
sociálních 
věcí Krajského  úřadu 

Karlovarského kraje. 

Na jaře Linka seniorů společně 
s organizací Junák-český skaut poskytovala dobrovolnou pomoc seniorům ve všech regionech ČR. 

Dnešním dnem se jejich spolupráce obnovila a prosí nás o pomoc, aby se informace dostala k co 
nejvíce lidem, kteří ji potřebují využít. 

S přátelským pozdravem a přáním pevného zdraví 

Marie Wrbiková 
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Štěpán Rak 

Životní krédo: Kdyby není .... 

 

Slovo úvodem  

Drazí přátelé,  
v této nelehké době se s 
vámi chci podělit o 
nahrávku své skladby Píseň 
pro Davida v geniálním 
podání Rudolfa Rokla.  

Biblický král David byl, jak 
známo krom jiných 
úžasných schopností nadán 
i darem léčit a uzdravovat 
silou hudby. Kéž nám všem, 
byť takto zprostředkovaně, 
pomůže i v těchto 
nelehkých dobách.  

Přidávám i svou autorskou 
interpretaci Písně pro Davida,  

z majestátní staré katedrály ve Švédském Lundu.  
Váš Štěpán Rak 

  
  


