
55 AAA Aktuálně k 30. listopadu 2020. 

Vážení přátelé,  

poslední listopadová neděle už byla první adventní. Kromě rozsvícených vánočních stromků na 

náměstích přinesla i rozhodnutí vlády o uvolnění protikoronavirových opatření. Níže na fotce vidíte 

rozsvícený vánoční stromek na Staroměstském náměstí v Praze (poslala Kamila Zvárová). Od čtvrtka 

jsme ve třetím stupni dle PSA, což znamená, že venkovních akcí se může zúčastnit až 50 lidí. Plánovaný 

výlet v sobotu 5. prosince do Prahy se neuskuteční, neboť divadla budou ještě zavřená. Jirka Jásek 

plánuje výlet do Prahy s návštěvou divadla na 1. máje příštího roku. První sobotní výlet 5. prosince 

2020 po covidové přestávce podnikneme z Málkova do Kadaně. Propozice včas pošlu. Kratší úterní 

výlety budou pokračovat počínaje 8. prosincem 2021. Níže přeposílám ohlasy z došlé pošty a další 

turistické zajímavosti.  

 

S pozdravem FJW! 

 

Jarmila Kolovratová – 27. 11. 2020 

Včera jsem viděla v televizi, že se bourá budova karlovarského gestapa, tak jsem tam rychle šla, abych 

ji ještě na poslední chvíli vyfotila. Karlovaráci jistě všichni ví, kde to je, na ulici I. P. Pavlova, vedle 

Městské knihovny. Má tam pak stát luxusní hotel (je otázka pro koho ??  prázdných luxusních hotelů 

tady máme mraky). Budova byla postavena v r 1938 a opravdu tam sídlilo karlovarské gestapo.  Pod 

střechou tam byla řada cel, ve kterých byli během války vězni mučeni, ve skále za budovou je prý celá 

síť chodeb a jeskyní až k bazénu Thermalu.  Šéf karlovar. gestapa K. Schulze vykonával ještě v r. 1960 

funkci velitele kriminální policie v Düsseldorfu. Dvě řízení proti němu byla zastavena a v klidu zemřel v 

r. 1980. Po válce byla v budově četnická stanice, pak sídlo SNB a až do r. 1989 sídlo ředitelství StB, pak 

Policie ČR. Budova samotná byla docela zajímavá, moderní, obloukovitého půdorysu a přináležely k ní 

ještě 4 další vedlejší domy. Nyní už bylo všecko velmi zchátralé.  J.  



Zdena Kapplová – 28. 11. 2020 

... děkuji za nabídku, protože letos to je s medem bídné a já ho hlavně sháněla pro mé dva báječné 

vnuky. Ale zjistila jsem, jak je úžasné být turistka, protože malá skupinka stále chodí úterky a soboty. A 

stačí nahodit a přes tři telefonáty od Marušky, Květy a třetí účastnice už mi vypadla jsem během dvou 

dnů získala pět kilo skvělého medu. Opatruj se a už se těším až ta nedobrá doba pomine a zase společně 

vyšlápneme. Zdraví Zdena 

 

Miloš Pilný – 12. 11. 2020 

... Hlásím veliteli, mám se dobře až výtečně a doufám a přeji Ti totéž a pochopitelně  i ostatním 

pochodníkům! …….už jen čekám na krásné zasněžené vánoční dny s vůní purpury…….Miloš 

 

Vážení přátelé, 
Muzeum Karlovy Vary připravilo soutěž s vánoční tématikou. Mottem soutěže by mohlo být "Když 
nemůžete do muzea, přijďte alespoň k muzeu a zúčastněte se soutěže". 
Do muzejních expozic se návštěvníci totiž nepodívají ani tehdy, pokud opatření ohledně koronavirové 
situace poklesnou na stupeň PES 3. Platná omezení v tomto stupni stejně prakticky návštěvu 
muzejních expozic neumožní. Proto muzeum pro své příznivce a zájemce připravilo tuto soutěž. 
 
Každý pátek odpoledne, tedy 27. 11., 4. 12., 11.12. a 18. 12., se v okně muzea na Nové louce objeví 
Anděl, který u sebe bude mít určitou indicii, jež bude vystavena vždy do následujícího pondělí ráno. 
Poslední pátek, 18. 12., se v okně objeví otázka či úkol. Ten je však možné rozlušit pouze v případě, 
že soutěžící budou mít nasbírány všechny postupně vystavené indicie. 
 
Odpověď je pak třeba zaslat do 31. 12. včetně na email:sekretariat@kvmuz.cz. Soutěž bude 
vyhodnocena do 10. 1. 2021 a každý, kdo správně odpoví, obdrží od muzea dárkový balíček. 
 
S pozdravem 
 
Romana Borusíková 
Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje 
 
 
 

Pár postřehů ke covidu 
Pár postřehů ke covidu - Homeopatie - ayurvéda - přírodní léčba - MUDr.Tomáš Lebenhart - Klatovy - 

ordinace celostní medicíny (mypage.cz) 

 

Jízdy vlakem, vyber si trať, stan se strojvedoucím - úžasný 

email !!!! Super! Obzvlášť ten pohled z čelní kamery. 
http://pohledzvlaku.cz   

 

 

Nad covidem nevyhrajeme 100:0. Pohyb je ale lék, říká profesor Kolář 
28. listopadu 2020   

Proslavil se péčí o těla slavných sportovců. Teď Pavlu Kolářovi nejde o světové tituly a olympijské 
medaile. Tíží ho, jak se Česko vypořádává s těžkou dobou. „Covid-19 není jen otázkou tělesného, ale i 
duševního zdraví,“ říká profesor a známý fyzioterapeut. „Chování státu vůči onemocnění by nemělo být 

pouze odpovědností epidemiologů.“ 
Nad covidem nevyhrajeme 100:0. Pohyb je ale lék, říká profesor Kolář - iDNES.cz 

 

https://homeopat.mypage.cz/rubriky/nove-povidky/par-postrehu-ke-covidu
https://homeopat.mypage.cz/rubriky/nove-povidky/par-postrehu-ke-covidu
http://pohledzvlaku.cz/
https://www.idnes.cz/sport/ostatni/pavel-kolar-covid-koronavirus-sport-deti-mladez-pohyb-restrikce-vlada-apel.A201127_165208_olympiada-tokio-2020_daj?


Pověst z Děčínska: Pokud uslyšíte na Vrabinci 
pláč, možná najdete ve sněhu i rudé růže 
Kdo se v době adventu vydá na zříceninu hradu Vrabinec poblíž Malého Března 

a Boletic nad Labem, může zaslechnout pláč bílé paní. Nebo ji i potkat, jak 

s hrůzou ve tváři obchází zbytky svého hradu. 

Pověst z Děčínska: Pokud uslyšíte na Vrabinci pláč, možná najdete ve sněhu i rudé růže | Sever 

(rozhlas.cz) 

 

 

Toulavá kamera — Česká televize (ceskatelevize.cz) 

Mědník 

Víc než osm set let se téměř bez přerušení v Krušných horách dobývaly 
a zpracovávaly rudy železa, stříbra, mědi nebo cínu. 

Unikátní památky spjaté s těžbou najdeme nejen 

pod zemí, ale i na povrchu. Díky nim se v loňském 
roce hornická krajina na obou stranách hranice 

pod názvem Erzgebirge/Krušnohoří dočkala dokonce zápisu na seznam 
UNESCO. Jedním z jejích nejvýraznějších bodů je 910 metrů vysoký vrch 

Mědník, doslova prošpikovaný štolami. A právě k němu se vydáme. 
Připomeneme si, kdy se tu s těžbou začalo a také to, že Štola Marie 

Pomocná, se stala v roce 1910 dokonce prvním dílem svého druhu 
ve střední Evropě, které bylo zpřístupněno turistům. 

 
Morgana  ·  
1. ADVENTNÍ NEDĚLE - ŽELEZNÁ 

Zítra už tu máme první adventní neděli, které se říká železná. Zapalujeme tedy první svíčku na adventním věnci a to 

vždy PROTI směru hodinových ručiček, tzn. pokud máte věnec se svíčkami do čtverce, vyberete přední levou či pravou 
a pak postupujete o dalších nedělích doprava/dozadu. Je to proto, že se uzavírá jeden rok, uzavírá se jedna etapa, 
jedno období. Pakliže máte na adventním věnci svíčky v řádku, což by ale nemělo být, pokud ve věnci chcete mít 

magickou symboliku, anebo máte svícen s řádkou svíček, zapalujete nejdříve tu první vpravo. Železná neděle je den, 
kdy bychom si měli vzpomenout na to, kým jsme, z jaké země pocházíme, z jakého kraje jsme vzešli, do jaké rodiny 

patříme a s kým nás pojí naše kořeny. Je to čas předků a vzdávání holdu právě jim, díky nimž tu můžeme vlastně být. 
První svíčka se zapaluje za Naději, za naději pro naši zem, naše rody, za naše potomky a za to, co tu po sobě 

zanecháváme - nejen jako lidstvo, ale hlavně jako jednotlivci. V tento čas vzdejte díky svým praotcům a pramatkám za 
vše, čeho dosáhli, čeho nabyli, co zajistili a zařídili, abyste vaši vlastní prarodičové a rodičové mohli pokračovat a vám 

pak předat to, z čeho díky těmto předkům těžíte, z čeho žijete, co vám dalo ten prazáklad pro vaši současnost i 
budoucnost. Uvědomte si v tuto chvíli, čím vším si museli vaši předkové projít, co všechno museli vytrpět, naučit se, z 
jakého mála mnohdy živili své rodiny, protože energie toho všeho se táhne jako nitka přes všechny generace až k vám 

do současnosti, ve které se nacházíte z velké části díky jejich úsilí, námaze a entuziasmu. Také nezapomínejte 
vzpomenout a požádat o naději pro naši zem, byť je malá, tak je neskutečně krásná a oplývá nebývalým bohatstvím, o 

němž velmi často mnozí nemají ani potuchy. Máme být na co hrdi počínaje bohatou historií, rozmanitostí krajiny, až 
po inteligentní a šikovné osobnosti, které působily a působí na různých postech a ve všemožných oborech, protože 

právě tito lidé nám vybudovali prostředí, které denně usnadňuje a ulehčuje chod každodenních událostí. Já budu 
vysílat i naději za to, aby vše, co se nyní odehrává v celém světě, brzy ustalo a přineslo plody toho, proč se to vůbec 
všechno začalo dít. Užívejte nadcházející Advent a mnoho radosti vám všem! Morgana 

 

https://sever.rozhlas.cz/povest-z-decinska-pokud-uslysite-na-vrabinci-plac-mozna-najdete-ve-snehu-i-rude-8372171?fbclid=IwAR2vLB1_gpB0WZuAYAr2_-VByJH7v9VRtaRWiHPvYOJtoptEeFOIpUzpKiw
https://sever.rozhlas.cz/povest-z-decinska-pokud-uslysite-na-vrabinci-plac-mozna-najdete-ve-snehu-i-rude-8372171?fbclid=IwAR2vLB1_gpB0WZuAYAr2_-VByJH7v9VRtaRWiHPvYOJtoptEeFOIpUzpKiw
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/220562221500048/?fbclid=IwAR2Lss-SN2iFfZvkM50OGCDGPxqP_Dk7YXkIezr44zKjgog9S_Xhk_scdnA
https://www.facebook.com/Morgana-1557382404528866/?__cft__%5b0%5d=AZX2w0aJGAwysD5Nf27f4OxhmvDUbegwpgeteOzh9o0ZQ2Octq4u8bV0PuK37D_sgTIRvzNDaV8qH1cILdo7iJ9QVvYm9nx-UOmYZGbwbzsalmdpGTDHUyPMw0wye_sszPghCQs0gWglzGyvtHQxJfgP19gxqLRaQ-1R9EnvJDFOLA&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://img.ceskatelevize.cz/ivysilani/indexes/photos/w512/220/220562221500048/804818.jpg?1606647604


Štěpán Javůrek 

30. listopadu 2020 

 

PŘICHÁZÍ MAGICKÁ A KOUZELNÁ SVATOONDŘEJSKÁ NOC! 
Až dnes na naše Krušné hory padne tma, bude to znamenat, že nastává nejmagičtější a mýty opředená noc – noc 
Svatoondřejská.  
Tato noc, zasvěcená svatému Ondřejovi, prvnímu muži, jehož si Kristus vybral za svého apoštola, byla považována za 
začátek adventního období. V Krušnohoří měla veliký význam. Lidé věřili, že je to noc magická, noc plná čar a kouzel. 
Tyto pověsti a tradice vycházely ještě z pohanských časů, kdy se věřilo, že právě na svatého Ondřeje vylézají ze země 
démoni a zlé síly.  
Naši zbožní předkové těmto pověstem a pověrám věřili. Během svatoondřejské noci proto dobře hlídali svá obydlí, 
věšeli ve světnicích, ale i v chlévech česnek, růžence , či různé amulety pro vyhnání zlých sil, často pak celou noc svítili 
dobytku, aby tajemné síly zaplašili. 
Největší význam ale tato noc měla jakožto noc věštecká. Lidé jsou tvorové z podstaty zvědaví a tak využívali věštby 
Svatoondřejské noci pro hádání budoucnosti. Často se například převrátily čtyři hrnečky dnem vzhůru. Věštkyně pod 
ně schovala hrst hlíny ze hřbitova, kus chleba, hřeben a prsten. Hlína znamenala smrt a zkázu. Hřeben byl znakem 
nemoci. Lepší byl chléb, který znamenal majetek a dostatek. Prsten pak předpovídal svatbu v rodině.  
Právě svatby a pohlavní svěžest byly také významem této noci. Na mnoha místech bylo zvykem, že neprovdaná 
děvčata házela pantoflem, podobně jako o Štědrém večeru. O Svatoondřejské noci pak dle pověr bylo snazší počít 
potomka. Až takovou sílu tato noc má!  
A tak dnes zavzpomínejme na staré zvyky a tradice, vyhněme se zlým duchům, zkusme si něco přát, když už nevěříme 

na věštby, nebo prostě využijme jinou moc této magické noci a udělejme si ji co nejpříjemnější  

 

https://www.facebook.com/SteJavOfficial/?__cft__%5b0%5d=AZUZk899NSGACb54MxvlFK9Aqsuj-nNgvKkjAy9yAPUr_R3rQnuCNnH7szyclDIn1s9qUUHTzHBmwsvRKZTNj6GI94XMtXN5N9m0Ek1-jCJirhl2zfxLJ0NN62j1bjK5idpzfs86K0hacN9je0r8uBi9B7hmqnDJieYVTDpNc9yJJB5mvcLGGYgucwia69YJFgW8h50pkM4K2IBRYKzFue3I&__tn__=-UC%2CP-y-R

