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Vážení a milí přátelé,  

našincům nemusíme zdůrazňovat, jak 

prospěšný je pobyt v přírodě mimo 

čtyři zdi bytu. Vidím na facebooku i 

z ostatních zdrojů slyším, že počet 

nachozených km ve vašich mobilech a 

chytrých hodinkách utěšeně roste. Od 

pondělí jsme přešli do 4. stupně, tudíž 

může venku už spolu chodit šest lidí. 

Pokud se něco nezadrhne, tak už je na 

dohled na počátku prosince i 3. 

stupeň, a to by znamenalo, že venku 

může být spolu  až 50 osob. Ve 

vnitřních prostorách pak do 10 lidí. 

Z plánovaných prosincových akcí 

vypadává v každém případě adventní 

výlet do Berlína. 

Na zaslaná pravidla účasti na výletech 

a na navržené storno-podmínky přišly 

vesměs do dnešního dne pozitivní 

ohlasy. Bohužel v posledních dnech 

přišla i další smutná zpráva – zemřel 

náš člen pan Josef Grosser ve věku 83 let. V posledních létech chodil s původní partou 

úterníků, takže mnohým z vás není příliš známý. Věnujte mu prosím tichou vzpomínku. 

S vedoucími pěší turistiky připravuji plán akcí na první pololetí. Zájemci o odběr časopisu 

Turista se hlaste u Jiřky Daňkové. Níže vám přeposílám došlou poštu, přikládám i několik 

turistických zajímavostí. 

 

S pozdravem FJW! 

 
Z došlé pošty: 

 

Luďka Šplíchalová – 21. 11, 2020 

...zdravím z Říčan a doufám, že jsi v pořádku a zdráv. Konečně jsem se dostala k tomu, abych ti také 

napsala, že jsme také všichni zdrávi a snad to vydrží i nadále :-). Těšila jsem se, že zase budeš pravidelně 

informovat, co se děje v Karlovarském kraji :-) Vím, že to není jen tak, proto posílám jednak spoustu 

dobrých vtipů a pak zajímavý odkaz z Brandýsa nad Labem, kdybyste případně někdy chtěli putovat 

podél Labe. Brandýský zámek je teď moc pěkně opravený a je v něm moc pěkná expozice, věnovaná 

poslednímu císaři Karlovi I. Doufám, že ještě, byla jsem tam naposledy asi před 9 lety, ale zahrada je 

krásná každý rok. Přes řeku se nachází Stará Boleslav, kde je nejen kostel sv. Kosmy a Damiana, kde byl 

zavražděn svatý Václav, ale i slavná poutní Mariánská bazilika. Nedaleko je i slavný stadion Houšťka, 

také nyní nově zrekonstruovaný, zde trénoval Zátopek. Prostě až to bude možné, přijeďte, provedu 

vás:-) Doufám, že to povede už příští rok:-) 



https://www.reflex.cz/clanek/lide-a-zeme-evropa-cesko-a-slovensko/103664/kamenny-staresina-v-

brandyse-nad-labem-se-muzeme-projit-po-tretim-nejstarsim-moste-v-ceske-republice.html 

Tak přeju všem hodně zdraví, duševního i fyzického zdraví. Luďka Šplíchalová   

 

Zlata Zubajová –320. 11. 2020. 

... děkuji za info. Časopis Turista mě chodí pravidelně poštou. Jsou tam zajímavé věci a doporučení. 

Měj se hezky a hlavně zdravíčko!. -)Zlatka. 

 

 

Zuzana Růžičková – 18. 11. 2020 

... Je to teď takové divné, ale na výlety vyrážíme s ostrovskými a někdy i karlovarskými děvčaty. V 

malých skupinkách. Sedět doma se nám nechce a v přírodě je fajn. Posílám alespoň pár fotek z 

některých vycházek. Abych trochu vylepšila pověst mých pražských přátel Tejkalů (hodně jsem si 

vyslechla, že se kvůli nim jelo přes Prahu), tak posílám informaci, že jejich syn Jiří se svou ženou, ač 

nejsou členy KČT, tak pomáhají, jak psala Jířa: "O víkendu byli i s holčičkami značkovat, mají trasu na 

Blaník, prý tam bylo děsně lidí. Dělali prý tentokrát zelenou, chválím je za to převelice. Jedno dítě na 

záda, druhé na břicho, do rukou kyblíky s barvou atd. a řízek si koupili u okénka v Louňovicích, tam jsou 

vyhlášené..." 

Ta informace o řízcích v Louňovicích se také může hodit, kdybychom tam třeba někdy zavítali. Měj se 

hezky, opatruj se, virům vyhýbej a o nás, odolné turistky, neměl strach.  

Zuzana  

 

Marie Muchová – 9. 11. 2020 

Tenhle mail jsem Ti proste poslat musela...alespoň ve vzpomínkách cestujeme...Marie 

 
Předmět: WG: Nádhera - přímo poklad... 
NA TOMTO PROJEKTU PRACOVALI STUDENTI Z PENSYLVÁNIE 2 ROKY. POMOCÍ MYŠI SI OBRÁZEK + 

PŘIBLÍŽÍTE A - ZASE ZMENŠÍTE, POHYBEM MYŠI PO OBRÁZKU DOPRAVA, NEBO DOLEVA UVIDÍTE 

DETAILY, KTERÉ PŘI NÁVŠTĚVĚ POUHÝM OKEM NEUVIDÍTE. JE TO NAPROSTO ÚŽASNÉ !!!  

 

[1] http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html  

[2]  

http://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/vr_tour/index-en.html  

[3]  

http://www.vatican.va/various/basiliche/san_paolo/vr_tour/index-it.html  

[4]  

http://www.vatican.va/various/basiliche/san_giovanni/vr_tour/Media/VR/Lateran_Nave1/index.htm

l 
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Marie Hellerová – 9,. 11,. 2020  

...a děkuji za "nálož" informací a zajímavostí. 

Chodíme, chodíme a užíváme poslední přívětivé 

dny... A samozřejmě se těšíme, až budeme moci 

vyjet i autobusem na další zajímavé výlety. 

Přikládám fotečky z Meluzíny, kde jsme ale byly 

už v létě, hned jak jsme se o nové soše 

dozvěděly. Všichni turističtí přátelé, hlavně 

buďme zdraví a brzy se těším na viděnou, Marie 

 

Zdeňka Špačková – 22. 11. 2020 

... teď jsem se dozvěděla od sousedů, že minulý 

týden zemřel náš člen p.J osef Grosser. Bydlel 

naproti mně. Chodil převážně s Jiřkou 

Gniesmerovou. Zdenka 

 

 

 

 

Překvapivý objev vědců: Klíčem ke 
zdravým kostem není vápník 
http://www.alternativnimagazin.cz/prekvapivy-objev-vedcu-klicem-ke-

zdravym-kostem-neni-vapnik/?fbclid=IwAR16xA-boFOigijZBSpsZkNC-

TcoAbDBXzv4vrgqTWvEXRFZR3IgPRxzOeI 

 

 

 
Nadační fond Neuron 

 
https://www.youtube.com/watch?v=DgW6rbrfpDs&feature=youtu.be 

V současné době se ve společnosti šíří rozporuplné informace. Cítíme, že více než kdy jindy 

potřebujeme znát postřehy a názory špičkových vědců, kteří nám pomohou se zorientovat v 

aktuální situaci a připravit se na nejbližší dny. Zaměříme se na krátkodobý výhled, možnosti 

vakcinace, dopady na duševní zdraví a co s tím. Více informací o diskuzi → 

https://bit.ly/diskuzeNEURON 
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https://www.youtube.com/channel/UCO3LCrwOZAIkjgjGHzIw9GA


 

 

Hana Bothová – 11. listopadu 2020 

Č a r o k r a j Jsem vděčný, že jsem mohl žít (a stále žiji) v tak 

krásné zemi. Poznal jsem řadu hezkých koutů cizokrajů, ale 

tady v Čechách je řada míst, které se budu snažit 

avštívit.Klikni na obrázek, který tě zajímá a následně na šipku 

dolů.Dostaneš vysvětlení     http://carokraj.cz  

 

Ahoj čtenáři 

Doufám, že si nezoufáte, zvládáte děti doma a ty další radosti pandemického života. 

Abyste mohli na chvíli vypnout a přenést se aspoň v duchu na daleká a zajímavá místa, 

posílám tradiční várku cestovatelské inspirace. 

 

Začneme multimediálně. V době, kdy nelze pořádat živé přednášky, děláme toho s mou 

milou docela dost online. Třeba dnes od osmi proběhne autorské čtení z knihy Místa, 

http://carokraj.cz/
https://zahorami.us13.list-manage.com/track/click?u=81206bd1d1dbb4ec71454cce7&id=873a588b1f&e=f2ce3f4c23
https://zahorami.us13.list-manage.com/track/click?u=81206bd1d1dbb4ec71454cce7&id=b51d1be6d7&e=f2ce3f4c23


kam se nechodí. Sledovat jej můžete i přímo na webu, kde také najdete video-archív 

většiny dosavadních povídání. A že je z čeho vybírat: 

• Má první cesta do Gruzie z roku 2011 

• Markétiny stopařské příběhy 

• Jarní autorská čtení z tehdy ještě neveřejného díla 

Všem, kdo bojují s rozsahem své komfortní zóny nebo strachem o své pohodlí, by mohl 

značně pomoci Markétin článek Když kavárenská povalečka vyrazí do divočiny: Rady, 

jak na horách co nejméně trpět. Minimálně se u něj skvěle pobavíte ;) 

 

Spoustu dobrého čtení na dlouhé zimní večery jsme shrnuli do 10+1 tipů na zajímavé 

cestovatelské knihy. V seznamu najdete nejen cestopisy, ale i dobrodružné příběhy, 

vyprávění bláznivého fotografa nebo knihy k zamyšlení. 

 

Z tvorby na jiných stránkách mě zaujalo povídání o cestování po Tanzanii v době 

covidové nebo tohle shrnutí, co teď vlastně dělají všichni ti známí cestovatelé. Někteří 

relaxují a píší knihy, jiní makají jako stěhováci, protože mít co do huby je zkrátka třeba. 

 

Pokud se vrátím zpátky k videu, tak na webu Real Camp Life vyšel super souhrn 

zajímavých cestovatelských filmů.  

 

A jestli už vás opravdu dohání trudnomyslnost, každou chmuru, jak pevně věřím, 

rozežene komiks v záhlaví tohoto emailu. Schválně, kolik svých kamarádů (a sebe 

samých) kdesi v těch krásných kopcích poznáváte? :) 

 

Mimochodem komiks jsme šoupli na parádní odolný plecháček, aby chudák nezůstal 

navždy v digitálním šuplíku. Ten si aktuálně můžete předobjednat a do Vánoc mít doma. 

 

Stejně tak do 15. listopadu běží i předobjednávky dotisků všech (obou) designů triček. 

Věřím, že by se z nich mohly rekrutovat dárky, které pobaví i potěší ;) 

  

Přeji příjemné čtení, koukání a hlavu vzhůru 

Kuba Venglář, Za horami.cz 

https://zahorami.us13.list-manage.com/track/click?u=81206bd1d1dbb4ec71454cce7&id=b51d1be6d7&e=f2ce3f4c23
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Pozdrav od vašeho nejdražšího jističe 

Jmenuji se jistič. Neznáte mě? Ale ano!!!! Každý z Vás mě má ve své 
elektrické skříni doma. Každému rozzářím dům a úsměv, když zapnete 
elektřinu. Víte kolik za mě platíte? Ne? To by Váš úsměv už tak nezářil. 
Platíte za mě 255,- Kč měsíčně. Komu? No přece distributorovi 
elektrické energie. Že o tom nevíte? Já vím. Máte platbu za mě ve své 
faktuře. A víte, za kolik byste si mě mohli koupit? No jasně, nevíte. 
Koupili byste si mě za 370,- Kč. Ano, jednorázově. Takže za měsíc a půl 
mě zaplatíte a pak platíte navíc za nic. Ale já za to nemůžu, mně ty 
peníze neplatíte. 

Teď asi nerozumíte, nebo si alespoň myslíte, že nerozumíte. Ale 
rozumíte. Distributor mě koupí za  370,- Kč a Vám vyúčtuje 255,- Kč 
měsíčně a Vy platíte a platíte a platíte. Jak dlouho? No pořád. Že se 
Vám to nelíbí? Mě taky ne, to mi věřte. Někdo mě prodává tak draze, 
že i já se za to stydím. 

Kdo na mě vydělává? Distributor elektrické energie. Kdo to je? ČEZ, 
PRE, E.ON. Ale kdo mě má taky rád? No přece politici, úředníci, všichni, 
kdo z těch peněz následně dostává své „všimné“. Proč to řeším? O 
kolik peněz jde? Jde o drobné? Nenechte se mýlit. 

Počítejme spolu. Já, jistič, stojím 370,-Kč, zaplacen jsem za jeden a půl 
měsíce, tedy 10 a půl měsíce první rok již na někoho vydělávám. Tedy 
255,- Kč krát 10 měsíců je 2.550,- Kč za první rok. Kolik je připojených 
domácností? Více než 5 milionů domácností (nepočítáme velkoodběry 
podnikatelů atd.). Kolik to tedy za první rok je? 2.550,- Kč krát 5 mil. 
domácností, to je 12,75 miliardy Kč. Uffff. No to už nejsou drobné. A 
další roky? 3.060,- Kč krát 5 mil. domácností, to je 15,3 miliardy Kč. 

Je to vůbec možné? Pro tady někdo má ročně víc než 15 miliard korun 
za nic? Opravdu se Vám to líbí a nechcete proti tomu nic dělat? 

A všichni pořád říkaji „ti hrozní solární baroni…..“. Hahaha, dovolte, 
abych se zasmál. Já, jistič, vydělám distributorům za 20 let přes 16 tis. 
% zisku oproti nákladům, to je 810 % zisku ročně v průměru. To jsou 
čísla. Banka Vám dá za Vaše peníze, které si u ní uložíte – Vaše investice 
3% ročně. Někdo si tedy z Vás dělá legraci, ale já, jistič, to nejsem. 



Solárním baronům, těm slušným, vzali dohodnuté ceny, licence, 
některé zavřeli. Distributoři jen na mě, jako jističi, vydělávají peníze, za 
které již mají někteří lidé krásné vily na Bahamách a v jiných 
destinacích. 

Parafrázuji výrok a řeknu Vám: „Lidé bděte, nenechejte se dál 
ožebračovat!!!“. Víme, že to zní hodně ostře a možná platbu, kterou 
platíte měsíčně vlastně ani nevnímáte, ale celkově se tady děje velká 
křivda spotřebitelům, tedy Vám!!! 

 

 

 

ZÁMEK SKRYTÍN 

Užijte záběry z dronu na zámeček, který doslova vstává z popela jako bájný Fénix Je 

ukryt v krásné přírodě s výhledem do údolí řeky Labe. Na konci 19. století jej postavil 

Rudolf Richter, určitě významný místní podnikatel, ale dnes se o něm nic neví V roce 

1914 jej koupila další významná rodina z Ústí nad Labem - Wolfrumové. Rodině patřil až 

do roku 1945. Pak byl znárodněn a sloužil jako rekreační středisko. Po roce 1990 zůstal 

opuštěn a během 20ti let byl naprosto zdevastován vandaly a zloději. V roce 2011 se do 

místa zamiloval ústecký podnikatel a významný filantrop Martin Hausenblas.  

Okolí zámečku je parádním tipem na výlet. Majitel v místě pro kolemjdoucí postavil i 

pergolu s přípojkou pitné vody a elektřiny na dobití mobilu. Ze Skrytína chce vytvořit 



nejen svůj domov, ale i místo setkávání, jenž bude vynikat nejen výjimečnou architekturou 

a historií, ale bude i energeticky soběstačnou stavbou. 

 

Koupil kus lesa a vyměnil ho za zříceninu hradu. 

Její opravou si plní sen 
 
15. listopadu 2020  

Že se stane majitelem nějakého hradu, to věděl pětapadesátiletý Miroslav 

Šuhaj ze Žďáru nad Sázavou už od dětství. Začínal jako jejich nadšený 

návštěvník a od turistiky a sbírání informací pak plynule přešel ke snaze si 

nějaké vyhovující sídlo pořídit. 

https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/vysocina-ledec-nad-sazavou-

chrenovice-hrad-zricenina-opravy-majitel-miroslav-suhaj-

rozhovor.A201111_580646_jihlava-zpravy_epsal? 

https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/vysocina-ledec-nad-sazavou-chrenovice-hrad-zricenina-opravy-majitel-miroslav-suhaj-rozhovor.A201111_580646_jihlava-zpravy_epsal
https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/vysocina-ledec-nad-sazavou-chrenovice-hrad-zricenina-opravy-majitel-miroslav-suhaj-rozhovor.A201111_580646_jihlava-zpravy_epsal
https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/vysocina-ledec-nad-sazavou-chrenovice-hrad-zricenina-opravy-majitel-miroslav-suhaj-rozhovor.A201111_580646_jihlava-zpravy_epsal


 

 

Rezervace Pavlova Huť chrání vzácné 
vrchoviště už třicet let 
Rezervace Pavlova Huť chrání vzácné vrchoviště už třicet let - Chebský deník (denik.cz) 

Viz příloha 

Klikněte a sledujte při jakém čísle  

Vám začne pískat v uších - sluchová indikace 

160 - 100       vynikající sluch 

 80 - 60         velmi dobrý sluch 

 50 - 40         dobrý sluch, ještě to není špatné 

 30 - 20         to už je dost špatné 

 10 a méně   to už je velmi špatné 

 
 

https://chebsky.denik.cz/z-regionu/rezervace-pavlova-hut-chrani-vzacne-vrchoviste-uz-tricet-let-20201121.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=cheb-nehody-pozary-zlociny-a-soudy-z-regionu&utm_campaign=newsletter&tqid=3PCidmo_BVIB8JVmNSqMe1oN6S7PRP.965EUpK5j8w

