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Vážení přátelé,  

závěr minulého týdne nám přinesl 

krásné podzimní počasí. Určitě jste 

všichni někam vyrazili ven ze dveří. 

Děkuji několika z vás, co jste mi 

poslali foto s pozdravy. V poslední 

době se v našem okolí objevili tři  

zajímavé turistické cíle. Největší 

novinkou je otevření nové lávky přes 

Ohři u Svatošských skal, za pozornost 

stojí nový památník v Kyselce nebo 

socha keltské princezny na Meluzině 

– více viz článek naší členky Jany 

Černohorské v Ostrovském měsíč-

níku.  Také jste se setkali na svých 

toulkách se znakem žlutého listu 

ginga? Tajemství tohoto značení nám 

může poodhalil Honza Lisý. Vláďa 

Zedník připravil další video, jako 

připomenutí dávných zlatých časů, 

kdy jsme se toulali povodím 

Ploučnice. Firma Daniela Sládka má 

pro naše výlety připraven nový 

zájezdový autobus. Má červenou 

barvu, a jakmile nám dá na semaforu 

covid barvu zelenou, můžeme se 

s ním opětovně vypravit na cesty. 

Mnoho zdraví a pohody přeje 

FJW!  

 

Z došlé pošty: 

Eva Jílková – 4. listopadu 2020: 

Český historický atlas 

Vážení a milí přátelé, kamarádi, 

kolegové, 

na doporučení mojí Peťuly přeposílám zvací mail na zítřejší zajímavý online workshop. 

Příspěvky jsou sice předem nahrané, ale zítra budou přednášející po své prezentaci k dispozici 

k online diskuzi. 

Všechny příspěvky včetně diskuzí by pak měly přístupné - viz odkazy. 

Doufám, že jsem na někoho omylem nezapomněla - oslovila jsem ty z vás, které by tato 

tématika mohla zajímat nebo byste ji mohli využít (nejen) v práci. Klidně přeposílejte dál... 🙂 



Hodně zdraví a sil do dalších dnů 🙂 

Eva J. 

Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové, 
 
zveme Vás co nejsrdečněji k návštěvě on-line workshopu Český historický atlas ‒ základní a 
aplikovaný výzkum v historické kartografii. Workshop je pořádán v rámci projektu Český historický 
atlas, NAKI II DG16P02H010. Představuje spolupráci Historického ústavu AV ČR a Katedry geomatiky 
FSv ČVUT v oblasti atlasové historické kartografie.  
 
S historickými (dějepisnými) mapami a atlasy, tištěnými i elektronickými, v současné době pracuje ve 
výzkumu a popularizaci odborná i širší veřejnost, v edukačním procesu žáci, studenti a jejich 
pedagogové. Těm všem jsou naše přednášky určeny. Od 5. 11. 2020 se tak můžete seznámit 
s projektem Český historický atlas, kdy se řešitelé během uplynulých pěti let zabývali tvorbou 
dějepisných map, jejich možnostmi a využíváním. Při práci na tištěném i elektronickém výstupu si 
kladli řadu otázek a hledali odpovědi.  
 
Záznamy přednášek s doprovodnými prezentacemi jsou přístupné od 5. 11. na adrese:  
https://cha.fsv.cvut.cz/workshop/ 
nebo 
https://cha.fsv.cvut.cz/workshop.html 
 
Za projektový tým 
Eva Semotanová a Jitka Močičková (Historický ústav AV ČR),  
Jiří Cajthaml, Růžena Zimová a Jiří Krejčí (Katedra geomatiky FSv ČVUT) 
 
 

Zdravím, Františku, 
přepošli prosím příležitostně  našim členům odkaz na "retro " video" z jedné naší 
týdenní tuzemské akce.  Zatím je jen na YouTube. Požádám ale pana Jozu, aby 
"pověsil" video na naše stránky.  Václav už video dal i na naše webové stránky 
www.kctkvary.cz. 
https://youtu.be/UHXpJNu6RcQ 
Díky, Vláďa 
 
Nový památník v Kyselce mapuje historické milníky kdysi proslulých lázní 
6. listopadu 2020   

Nový interaktivní památník - stojan s otočnými válci připomínajícími 

historické milníky lázní v Kyselce a České republice - se stal ozdobou 

obnoveného odpočívadla na místní stezce k Ottovu pavilonu. Ta je součástí 

zaniklé vyhlídky Mattoni. 

https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/lazne-kyselka-ottuv-pavilon-

interaktivni-pamatnik-stojan-milniky-lazne-lazenstvi.A201102_579335_vary-

zpravy_ba?utm_source=facebook&utm_medium=sharecd&utm_campaign=

desktop 

----------------- 

https://cha.fsv.cvut.cz/workshop/
https://cha.fsv.cvut.cz/workshop.html
https://youtu.be/UHXpJNu6RcQ
https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/lazne-kyselka-ottuv-pavilon-interaktivni-pamatnik-stojan-milniky-lazne-lazenstvi.A201102_579335_vary-zpravy_ba?utm_source=facebook&utm_medium=sharecd&utm_campaign=desktop
https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/lazne-kyselka-ottuv-pavilon-interaktivni-pamatnik-stojan-milniky-lazne-lazenstvi.A201102_579335_vary-zpravy_ba?utm_source=facebook&utm_medium=sharecd&utm_campaign=desktop
https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/lazne-kyselka-ottuv-pavilon-interaktivni-pamatnik-stojan-milniky-lazne-lazenstvi.A201102_579335_vary-zpravy_ba?utm_source=facebook&utm_medium=sharecd&utm_campaign=desktop
https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/lazne-kyselka-ottuv-pavilon-interaktivni-pamatnik-stojan-milniky-lazne-lazenstvi.A201102_579335_vary-zpravy_ba?utm_source=facebook&utm_medium=sharecd&utm_campaign=desktop


Nová lávka u Svatošských skal v Karlových Varech ještě i teď na podzim slouží pěším i 

cyklistům, ale také pro případný průjezd záchranářů. Karlovarský kraj nechal vybudovat 

novou lávku přes řeku Ohři u Svatošských skal proto, aby v hojně navštěvovaném místě 

doplnila stávající dřevěný most, který je ve špatném technickém stavu. Náměstek hejtmana 

Dalibor Blažek vysvětlil: „Kolaudační souhlas s užíváním stavby jsme dostali 21. října. Nová 

lávka se těší pozornosti cyklistů i turistů už teď a určitě bude velmi vytížená v jarním a letním 

období. Navíc je určena i pro průjezd sanit v případě, že by bylo nutné rychle zasáhnout i s 

ohledem na blízký areál, jejž navštěvují rodiče s dětmi.“ Kraj na akci vynaložil 24, 5 milionu 

korun včetně DPH. Visutá konstrukce lávky je ocelová s dřevěnou mostovkou z dubu a 

modřínu. Celková délka přemostění je 61, 5 metru.  

Karlovarský kraj potřeboval pro stavbu nové lávky získat pozemky, které byly součástí 

areálu v majetku České pošty. Původně se s vedením České pošty nemohl shodnout na 

ceně, za kterou by prodala pozemky potřebné ke stavbě a ty, na nichž se nachází dětský 

areál. Nakonec vše vyřešil bezúplatný převod pozemků do majetku kraje. „Bezúplatný 

převod se povedl díky opakovaným jednáním exhejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové 

s měnícími se ministry vnitra a ministryní financí. Kraj tak ušetřil částku 8, 7 milionu korun, 

kterou bývalý majitel pozemku, tedy podnik Česká pošta, požadoval,“ dodal náměstek 

hejtmana. 
 

Iva Hrubá – 2. 11. 2020 

BRAMBORATak proto nám o tom doktoři neřekli, přišli by o kšeft! Přesně si pamatuji na dnes již 
zesnulou Ljubu Skořepovou, která dávno, snad  před dvaceti lety, říkala v radiu totéž. Měla malou 
zahrádku, kde si pěstovala tři brázdičky brambor, ze kterých si  denně vyrýpla brambůrku, otřela do 
zástěry a snědla ji jako jablko.Brambora! Mám osobní zkušenost a můžu doporučit. Jeden čas mě 

https://www.facebook.com/dalibor.blazek.3?__cft__%5b0%5d=AZWMvG7_hfGVuCLltGWgwWAcYB4F8nj4h9p4LFbwHfvm4Uujx3rzsctXV-mBJ99H5LYx6upsWb1_Tt9NqsvSQRtFXFCWARAqVWOICeYxlqmzFqnRdzKLFXqBFEBAThdN5iQlY4tdh1MUSw7MscvF9beL2OWxnN4XcNDc0WYXeGpMKbKbTnH8GRlGKnD6J_Fu2f3cuX2cWL4iA8eoc3dXTzT6&__tn__=-%5dK-y-R


dlouhá léta trápil žaludek, kyselost i bolení. Jedl jsem sodu, gastrogel či všelijaké ty anacidy. Jednou 
mi poradila jedna doktorka  ostrouhat syrový brambor na  struhadle a  sníst to normálně lžičkou. 
Opravdu to účinkuje. Okamžitá úleva, i od bolesti. (Tu doktorku to prý naučila ještě její maminka. Ale 
asi to  bude docela známá medicína. Důležité je, že to fakt funguje).Pozn.: Gastrogel, který často 
používal ještě i můj otec(!) přestali  vyrábět. Jeden lékárník mi řekl, že ho chtěl výrobce opět 
zdražit. Když to nedovolili, tak jej radě ji přestali vyrábět, přitom to byla jen blbá slisovaná soda 
bicarbona (která je však v lékárně taky asi 5x dražší než v potravinách).  NEZAPOMEŇ OTEVŘÍT I 
PŘÍLOHU! 
 
 
 
Václav Kubíček – 8. listopadu 2020: 
 

 Posílám  zajímavý mail, zasedací pořádek nového parlamentu. 

Ukážeš-li kurzorem na jednotlivou značku poslance, zjeví se Ti 

jeho  fotka s popisem jeho osobních  údajů. Nám se to líbí, 

poznáme  každého poslance, jak vypadá, máme přehled, koho 

jsme volili, komu vynadat a koho pochválit.  Zajímavé -

- klikni na čtvereček a rozbalí se ti poslanec a informace o něm. 

  https://www.psp.cz/sqw/hp..sqw?k=1003 

 
 
SEZNAM LÉKŮ: 

Žádný zázrak...tak jen aby jsi věděl, í v zájmu Tvého draví...  
Super!!  Najdi si lék, který užíváš, ťukni na něj a dozvíš se 
skoro všechno o jeho účincích, rizikách , vedlejších účincích 
apod.... 
 http://www.stefajir.cz/?q=seznam-lekuPE 

 

Vážení přátelé, 
Muzeum Karlovy Vary připravuje na svých webových stránkách online výstavu "Tři kostely, tři 
příběhy". Budou se zde postupně objevovat informace a fotografie z výstavy, kterou vzhledem 
k současné situaci není možné navštívit. 
Část zájemců výstavu a vernisáž stihla navštívit ještě před uzavřením muzea. Výstava byla původně 
plánována do 13. prosince, zda bude možné ji zhlédnout v prostorách muzea, bude záležet na dalším 
vývoji. 
http://kvmuz.cz/ 
Budeme velice vděční, když tyto informace zprostředkujete ve vašich médiích veřejnosti. 
 
S pozdravem 
Romana Borusíková 

Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje 

 

 

 

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=1003
http://www.stefajir.cz/?q=seznam-leku
http://kvmuz.cz/


Pěkný den všem, 

po nějaké době se na vás obracíme s prosbou o vaše hlasy na podporu našich Domovů pokojného 
stáří v Ostrově a Hroznětíně, v projektu -  „I stáří může být hezké. Pomáhejte s námi!“, a to v 
programu ČSOB pomáhá regionům - Podzimní výzva 2020. Byli jsme nominováni do hlasování o tzv 
"Divokou kartu" v Karlovarském kraji. Získáme-li dostatek hlasů od veřejnosti, tedy od vás, bude náš 
projekt zařazen mezi čtyři organizace, které obdrží finanční podporu z Nadace ČSOB, a to díky 
následně otevřené veřejné finanční sbírce.  

Jak na to? 

•       Hlasovat můžete na této stránce: https://csobpomaharegionum.csob.cz/detail-projektu/1099-i-stari-
muze-byt-hezkepomahejte-s-nami 

   p  - přijde Vám potvrzovací e-mail - kliknete na tlačítko POTVRDIT - a to je vše :-) 

      Funkční odkaz Vás přesměruje na stránku projektu, kde Vám sdělí, že hlas byl započten. 

 Využíváte-li více zařízení a více emailových účtů, můžete hlasovat i vícekrát. Hlasování veřejnosti 
probíhá do 20. 11. 2020.ěkujeme vám za vaše hlasy i za případné šíření...:-)  

S pozdravem a přáním pevného zdraví! 

Mgr. Tomáš Fexa  

ředitel Oblastní charity Ostrov  

tel.353 821 821, 777 767 050  

www.ostrov.charita.cz  

29let pomáháme, pomáhejte s námi! Za Vaši podporu Vám předem děkujeme! 

 

Nad zámkem Kynžvart se tyčí monument 
3. LISTOPADU 2020 

U zámku Lázně Kynžvart se v lese nad zámkem nachází jedna z historických 

památek, o které mnoho lidí neví. 

https://chebsky.denik.cz/zpravy_region/nad-zamkem-kynzvart-se-tyci-monument-

20201103.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=cheb-

zpravy_region&utm_campaign=newsletter&tqid=ifqiY3kiGEABYlBhUYA7P5TljMTrYjD.oqhOUHgv9Q 

 

 

PŘEHLED o počtu obyvatel ČR kdekoli - stačí uvést název obce...........JM   

 Výborný....doplň obec a hned se to dovíš.......  

 https://wwwobyvateleceska.cz/%C5%A0umperk/%C5%A0umperk/523704  

 

 

https://csobpomaharegionum.csob.cz/detail-projektu/1099-i-stari-muze-byt-hezkepomahejte-s-nami
https://csobpomaharegionum.csob.cz/detail-projektu/1099-i-stari-muze-byt-hezkepomahejte-s-nami
http://www.ostrov.charita.cz/
https://chebsky.denik.cz/zpravy_region/nad-zamkem-kynzvart-se-tyci-monument-20201103.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=cheb-zpravy_region&utm_campaign=newsletter&tqid=ifqiY3kiGEABYlBhUYA7P5TljMTrYjD.oqhOUHgv9Q
https://chebsky.denik.cz/zpravy_region/nad-zamkem-kynzvart-se-tyci-monument-20201103.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=cheb-zpravy_region&utm_campaign=newsletter&tqid=ifqiY3kiGEABYlBhUYA7P5TljMTrYjD.oqhOUHgv9Q
https://chebsky.denik.cz/zpravy_region/nad-zamkem-kynzvart-se-tyci-monument-20201103.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=cheb-zpravy_region&utm_campaign=newsletter&tqid=ifqiY3kiGEABYlBhUYA7P5TljMTrYjD.oqhOUHgv9Q
https://www.obyvateleceska.cz/%C5%A0umperk/%C5%A0umperk/523704


 

Český rozhlas Sever 

5. listopadu v 8:30  ·  
Na náhorní plošině skalního masivu Kanon v Krásném Březně byla turistům zpřístupněna Vyhlídka Františka Málka. 
Je tam altán s lavičkami, naučné tabule, masivní zábradlí a především úchvatné výhledy. Vypravíme se tam v dnešním 
pořadu Křížem krajem.  
Poslouchejte naše vysílání v 10:50 na 88,8 MHz, nebo si nás pusťte přes https://www.mujrozhlas.cz/zive/sever. 

 

 

 

Ahoj Franto,  

už několik let pátrám co to znamená a kdo maluje na  různých zajímavých místech Karlovarska 

symboly žlutého listu ginga. Nyní se mi od jednoho kačera z Kadaně podařilo zjistit některé 

https://www.facebook.com/sever.rozhlas/?__cft__%5b0%5d=AZUOOjW4bKqL-3Ro6SdBoJczNAheMvVtMw9y3l0T92EZpzIMpMXN1ADbsEzhyd4zZxHGrT8TF6xSJL3aiEZFRI8Nbs7sdV0jGBPivGqlwqTk7u_168yhYWHGM8GRshVuYDyMwAfB2p1XS8lyxM3PSbP45VOL7UShW5U2MzFTO8IP1I55qMrRyrf5npK1EFKOp78&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/sever.rozhlas/posts/3920244561320571?__cft__%5b0%5d=AZUOOjW4bKqL-3Ro6SdBoJczNAheMvVtMw9y3l0T92EZpzIMpMXN1ADbsEzhyd4zZxHGrT8TF6xSJL3aiEZFRI8Nbs7sdV0jGBPivGqlwqTk7u_168yhYWHGM8GRshVuYDyMwAfB2p1XS8lyxM3PSbP45VOL7UShW5U2MzFTO8IP1I55qMrRyrf5npK1EFKOp78&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.mujrozhlas.cz/zive/sever?fbclid=IwAR3kArkb7BxvWUZekyLSKNZVx3APhjKaXo75Ad3h6LgRTQ8hd3pzj1lmdAs


skutečnosti i když autor je stejně utajený. Ale na facebooku je několik desítek výskytů symbolu 

odtajněno včetně souřadnic. Posílám Ti vše, co jsem dostal včetně adres na facebook. 

Tyto údaje posílám i Tobě, protože vím, že jsi velký turista a že se k symbolům ginga budeš chovat 

slušně. 

Honza Lisý, Ostrov 

Přišla ti nová zpráva od Hamaci. 

"Ahoj. 

Žluté lístky na zajímavých místech mne už před léty zaujaly. 

Tento fenomén zaujal samozřejmě více lidí, kteří se spojili ve skupině na 

Facebooku a společně lístky hledají a evidují. 

Zas tak moc tu skupinu nesleduji, ale jestli se nemýlím, tak se jim podařilo identitu 

tvůrce odhalit, ale tak nějak ji tají. 

Skupina na Facebooku se jmenuje "Tajemství žlutého listu". 

Nevím, jestli používáš Facebook. Jesli ne, mohu ti odtud maximálně přeposlat 

seznam míst, kde byl lístek jinanu nalezen. 

Ruda Hamák, Kadaň 

 

 

O této skupině 

 
Protože, mám od spousty nových lidí žádost o informaci, co vlastně žlutý list Jinanu 

znamená, tak jsem se Vám rozhodl něco málo k tomuto tématu sdělit. 

V podstatě jsem tyto stránky založil 8. ledna 2014 proto, že tento žlutý list Jinanu mi 

provází už dvacet let a nachází se na různých krásných místech od Aše až po Kadaň, 

respektivě v okruhu do 50km kolem Karlových Varů. Po šestiletém pátrání po tvůrci 

těchto značek žluté barvy ve tvaru listu Jinanu dvoulaločného (Ginko biloba) se nám 

společnými silami s Jeremi JD a Miroslavou Klichovou podařilo tajemného tvůrce těchto 

značek nalézt, za což jsem jim velice vděčný a na začátku ledna 2020 jsme si s oním 

tvůrcem i sedli na večeři a byl z toho fajn pohodový večer, který přinesl spousty 

rozuzlení. Jsem velice rád, že jsme onoho tvůrce našli a že je to super člověk s velkým 

srdcem a znalostí celého našeho kraje, který chtěl i nadále zůstat v utajení a tak jeho přání 

plníme. Na stránkách se o tomto tajemném muži zmiňujeme jako o tvůrci nebo je skrytý 

pod názvem Ginkouš. V podstatě se dají tyto značky Jinanu chápat jako předchůdci 

Geocachingu, neboť je najdete na místech kam jen málokterá lidská duše zajde a to na 

cestách i necestách, skalách, starých stavbách, vyhlídkách a stromech. Protože, ale nikde 

na internetu nebyla žádná zmínka, kde se Jinany vyskytují a ani jsem nenalezl odkaz na to 

co vlastně znamenají, tak se nás našlo pár jedinců, co jsme uvedené značky žlutých Jinanů 

začali zaměřovat přesnou souřadnicí a každou značku jsme nafotili. V současné době jich 

již máme nalezeno 187 a jsou včetně lokalizační souřadnice uloženy v souboru na těchto 



stránkách. Myslím, že jme společnými silami zvládli zdokumentovat už pěknou část 

těchto značek a od tvůrce Ginkouše víme, že značek namaloval kolem 300 kusů, což 

znamená že nám jich ještě dost zbývá nalézt. No a aby hledání značek mělo stále 

napínavý nádech, tak nám tajemný tvůrce vždy formou emailu zadá nápovědu kde ještě 

tyto značky hledat, nápovědy jsou formou indicií a my Vám zde vždy tyto indície 

zveřejňujeme, aby jsme pro hledání měli všichni stejné podmínky. Teprve čtyři značky 

byly nalezeny za pomoci nápovědy tvůrce, jinak všechny ostatní jsou naší společnou 

aktivitou nalezeny bez nápovědy. Ten kdo má rád toulání se naší krásnou přírodou a 

miluje krásná sklaní seskupení, historická místa a vyhlídky, tak právě pro tyto lidi jsou 

tyto stránky tím pravým místem, kde se dají tyto pěkná zákoutí nalézt a proto Vás 

vyzývám, aby jste se na těchto místech, kde se značky Jinanů nalézají chovali důstojně a 

pokochali se odkazem, který nám tajemný tvůrce Ginkouš zanechal a zkusili se zamyslet 

proč na těchto místech značka je. Ten kdo značku najde se u ní může vyfotit a fotku pak 

může přidat k této dokumentaci na tomto odkazu první část nalezených značek Jinanu 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.3054148624649317&type=3, a druhá část 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.3055320767865436&type=3 přeji příjemný 

lov Váš správce Martin. 

 

Pro ty, co nemohou navštěvovat živá divadelní představení: 

Divadelní předplatné: 

https://www.dramox.cz/cs/welcome/ 

 

Kyselecký Hamr prý léčí žaludek 
7. 11. 2020 

Zhruba dva kilometry východně od obce Mýtina nedaleko Chebu vyvěrá 

v lese jedinečná kyselka. Její jméno je Kyselecký Hamr. Nyní je vývěr 

pramene opatřen dřevěným přístřeškem, kde lidé mohou vodu ochutnat. 

Podle odborné literatury má voda léčivé účinky na zažívání. 

https://karlovarsky.denik.cz/z-regionu/kyselecky-hamr-pry-leci-zaludek-

20201107.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=karlovy-vary-nehody-pozary-zlociny-a-

soudy-z-regionu&utm_campaign=newsletter&tqid=3O6wMnR8X1wBx0oMx6JTt0UO57riKFz2VhQ2k_W6lg 
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                                           Foto nového autobusu od řidiče Tomáše Szwedy. 



 

 

 

 

 


