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Vážení přátelé,  
při svých toulkách zimní přírodou nezapomínejte na prosbu myslivců 

a ochránců přírody: Zejména v zimě, kdy zvěř hůře shání potravu a musí čelit 
nízkým teplotám, bychom měli při svých výletech chodit lesem tiše, výhradně 
po cestách a hlavně neplašit tamní obyvatele. Každý útěk je připravuje o hodně 
energie z jejich omezené zásoby a mnoho útěků může vést k tomu, že do jara 
nepřežijí. 

Nádherná zimní ladovská zima přivábila k výletům do přírody hodně našich 
turistů. Na ukázku několik obrázků z výletu do okolí Toužimi: 2021/02 Na pomezí 
Slavkovského lesa a Tepelské vrchoviny. Z Vodné do Toužimi přes Hlinky a Chylice. 
– František Wohlmuth – album na Rajčeti (idnes.cz) 

 V této složité době době dávejte však na sebe pozor a buďte opatrní. 
Mějte na paměti varování primáře Martina Straky z interny sokolovské 
nemocnice: 
Milí Sokolováci, buďte prosím nyní trpěliví a zůstaňte doma v lockdownu. Věřte 
nám zdravotníkům, ta situace je mnohem mnohem víc než vážná. Nikdo není v 
bezpečí, britská mutace je mnohem víc nebezpečná o tryskovém šíření nemluvě. 
Jaro byla sranda, podzim také šel zvládat. Nyní, to co se děje v KV regionu, to není 
pandemie, to je apokalypsa. 
Zdraví a štěstí přeje FJW! 

 

https://fjw.rajce.idnes.cz/2021_02_Na_pomezi_Slavkovskeho_lesa_a_Tepelske_vrchoviny._Z_Vodne_do_Touzimi_pres_Hlinky_a_Chylice./
https://fjw.rajce.idnes.cz/2021_02_Na_pomezi_Slavkovskeho_lesa_a_Tepelske_vrchoviny._Z_Vodne_do_Touzimi_pres_Hlinky_a_Chylice./
https://fjw.rajce.idnes.cz/2021_02_Na_pomezi_Slavkovskeho_lesa_a_Tepelske_vrchoviny._Z_Vodne_do_Touzimi_pres_Hlinky_a_Chylice./


Vláďa Zedník vzkazuje: 
Zdravím, Františku, 
přepošli prosím příležitostně odkaz na nové video. Je z týdenního srpnového 
pobytu členů našeho cyklokroužku na Máchově jezeře v roce 2020. V té době 
ještě nikdo nepředpokládal, že udeří další vlna pandemie, lidé nemuseli nosit 
roušky, mohli "cestovat" třeba z Karlových Varů do Sokolova, bylo dovoleno pít 
alkohol na veřejnosti a posedět si u dobrého jídla a pití v restauracích. Zatím co 
teď jsme s jídlem a pitím při individuálních akcích v malé skupině lidí odkázaní na 
výdejní okénka. Pokud máme to štěstí, že jsou otevřená a restaurace 
nezkrachovala.  
Předpokládám, že "necyklistům" video nic neřekne. Pokud si jej ale třeba pustí, 
uvidí své staré známé, které dlouho kvůli pandemii na našich zrušených 
turistických výšlapech nemohli vidět. Myslím Honzu a Jarku Tajerovi, Hanku a 
Pavla Mrhálkovi, Janu Černohorskou, Evu Jindrovou, Marcelu Podhorskou, Petra 
Surňáka,  Milana Černegu, Karla Komerse  a spoustu dalších. A k tomu si mohou 
případní diváci připomenout loňské idylické časy, kdy jsme bláhově doufali, že 
koronavirus navždy zmizí z našich životů. Vláďa.  
https://youtu.be/rD-3XC-jOBs 
  
 

Od Zdeňka Kasala přišlo upozornění: 
Trať na Horní Slavkov 
Zdeněk Kasal: Nazdar včera jsem v TV shlédl zajímavý dokument:     
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10267560605-mizejici-mista-
domova/211562214000011-koleje-zapomneni-ve-slavkovskem-lese/ 
Jen k tomu bych chtěl podoktnout, že tuto trat´chtěl koupit jeden můj spolužák 
aby na ní provozoval turistické jízdy a někdo se na ČD zabejčil a z prodeje sešlo. 
Dále mi jeden bývalý manšifýra vykládal jak před ukončením provozu byly 
opravovány tunely tak že se do prasklin za účelem zpevnění vstřikoval beton a 
pak se tuším v obci Údolí nemohl majitel domu dostat do sklípku na zahradě a 
zjistil že je zalitý betonem - jak jsem koupil tak prodávám. Nazdar 
 
 

Kvíz: Krásy a památky středních Čech.  
Poznáte kouzelná místa jen podle fotky? 
Střední Čechy toho nabízejí opravdu hodně – od přírodních památek po působivá 

místa zapsaná na seznam UNESCO až po majestátní hrady a zámky. A navíc se 

největší region Česka nachází v bezprostřední blízkosti Prahy. Vyzkoušejte si své 

místopisné znalosti v kvízu, ve kterém třeba objevíte i místa, která se vyplatí 

během září navštívit. 

Kvíz: Krásy a památky středních Čech. Poznáte kouzelná místa jen podle fotky? - 
Aktuálně.cz (aktualne.cz)  

https://youtu.be/rD-3XC-jOBs
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10267560605-mizejici-mista-domova/211562214000011-koleje-zapomneni-ve-slavkovskem-lese/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10267560605-mizejici-mista-domova/211562214000011-koleje-zapomneni-ve-slavkovskem-lese/
https://magazin.aktualne.cz/kviz-utajene-klenoty-kousek-od-prahy/r~152193e0f8d911ea9d74ac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR1-nGGUolmD3KydLEYvUWIFI84QCkTFiNK4h4kvBpcPAGLiIAcOUQuT9BI
https://magazin.aktualne.cz/kviz-utajene-klenoty-kousek-od-prahy/r~152193e0f8d911ea9d74ac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR1-nGGUolmD3KydLEYvUWIFI84QCkTFiNK4h4kvBpcPAGLiIAcOUQuT9BI


Ode dnešního dne 12. 2. 2021 se zprovoznila BEZPLATNÁ KRAJSKÁ TELEFONNÍ linka, která 

má primárně sloužit pro seniory 80+ a jejich rodinné příslušníky k pomoci s registrací do 

očkovacího systému, případně k dalším informacím ohledně covidu a očkování. 

BEZPLATNÁ KRAJSKÁ TELEFONNÍ linka má číslo 800 600 444  

V platnosti ale zůstává i původní telefon 607 600 017, odkud budou volající přesměrování 

automaticky na novou bezplatnou linku. 
 

Ostrov nabídne lidem zábavu i během covidu, přiblíží historii a zajímavosti 
Zcela nový projekt Znovuoživené Krušnohoří chystají v Ostrově i přesto, že je 
pandemie covidu. Realizační tým jej v těchto dnech právě dokončuje. 

Ostrov nabídne lidem zábavu i během covidu, přiblíží historii a zajímavosti - 
Karlovarský deník (denik.cz) 
 

Krušné hory jsou stále málo navštěvované, přitom jsou hodinu jízdy z Prahy a 
najdete tam spoustu kouzelných míst. Navštivte je dřív, než se sem nahrnou 
davy turistů. Teď je tedy ideální doba na jejich návštěvu. Užijte si ta nejkrásnější 
místa a atmosféru bez lidí a cizích jazyků. Pokud nevíte, která místa navštívit, 
dáme vám tipy. Krušné hory jsou nádherné, přesvědčete se o tom i vy. Těmi 
důvody, pro které se vyplatí Krušné hory vidět jsou krásná místa, která jsou 
dechberoucí. 

13 důvodů proč navštívit Krušné hory co nejdřív (happymag.cz) 
 

https://karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/ostrov-nabidne-lidem-zabavu-i-behem-covidu-20210217.html?fbclid=IwAR1q2alMS1Gv6AJRN9vGryAdlBAUPvPJIRQfIriCZktALcuuMbD9bgLFJPo
https://karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/ostrov-nabidne-lidem-zabavu-i-behem-covidu-20210217.html?fbclid=IwAR1q2alMS1Gv6AJRN9vGryAdlBAUPvPJIRQfIriCZktALcuuMbD9bgLFJPo
https://happymag.cz/cestovani/13-duvodu-proc-navstivit-krusne-hory-co-nejdriv/?utm_source=facebook&utm_medium=fb_page_uzasnamista&utm_campaign=clanek&fbclid=IwAR12WSa4T-FPXcvxrVr2AfJyQrsfKFQfJ0AsYKApOwshjJEo6R39d5NKKPg

