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Vážení přátelé,  

dnešní turistické pel-mel musím zahájit jazykovým koutkem. Musím potvrdit, že Vláďa Zedník 

jako redaktor MF Dnes češtinu ovládá.  V jeho příspěvku v posledním 62. vydání jsem mu při 

korektuře jeho správné ypsilon ve větě ... „ Myslím Honzu a Jarku Tajerovy , Hanku a Pavla 

Mrhálkovy...“ opravil na měkké „i“, neb jsem si nevšimnul, že se jedná o 4. pád. Takže se mu 

tímto omlouvám.  

Pandemická situace se optimisticky začíná k dobru obracet, a jak jsem rovněž 

zaznamenal, celá řada z vás už má za sebou aplikaci první vakcíny. Přesto dosavadní průběh 

pandemie brutálně kosí náš plán akcí na první pololetí. Je evidentní, že se neuskuteční 

plánovaný březnový pobyt 18. až 21 3. 2021 v Orlických horách. Přesuneme ho do původního 

loňského říjnového termínu, letos v čase 28. – 31. 10. 2021. Rovněž nepřichází v úvahu 

velikonoční pobyt v Lužických horách, kterého čeká stejný úděl, to je přesun na příští rok. 

Odpadá i pořádání dalšího ročníku Jarního setkání turistů (Memoriálu Venduly Surové) 

v sobotu 10. dubna 2021, které jsme plánovali letos poprvé na břehu Ohře u Svatošských skal. 

Stejný bude na přelomu dubna a května také neblahý osud loni přesunutého zájezdu do 

Moldavska na letošní rok. Zde se musím domluvit s pořádající CK buď na pozdější letošní 

přesunutí, nebo jeho zrušení. Květnové putování se škrpály na nohou podél Lužnice zatím 

vidím tak 50:50. Doufám, ba skoro věřím, už v uskutečnění našeho červencového pobytu 

v Českých Budějovicích i letního pobytu na Slovensku na přelomu července a srpna. Takže 

věřme, že dosavadní příznivý trend nevezme po předpokládaném uvolnění po Velikonocích 

zase zpátečku. 

Hezké nastávající jarní dny přeje FJW! 

 

Odkazy na  poslední toulky a další rest z putování po severozápadě USA: 
2021/02 Karlovy Vary: Předjařím z Dalovic do Všeborovic přes Pulovice – František Wohlmuth – album 

na Rajčeti (idnes.cz) 

2021/02 Na skok do Skoků – František Wohlmuth – album na Rajčeti (idnes.cz) 

2017/09 USA: Los Angeles - Hollywood - Chodník slávy – František Wohlmuth – album na Rajčeti 

(idnes.cz) 

https://fjw.rajce.idnes.cz/2021_02_Karlovy_Vary_Predjarim_z_Dalovic_do_Vseborovic_pres_Pulovice/
https://fjw.rajce.idnes.cz/2021_02_Karlovy_Vary_Predjarim_z_Dalovic_do_Vseborovic_pres_Pulovice/
https://fjw.rajce.idnes.cz/2021_02_Na_skok_do_Skoku/
https://fjw.rajce.idnes.cz/2017_09_USA_Los_Angeles_-_Hollywood_-_Chodnik_slavy/
https://fjw.rajce.idnes.cz/2017_09_USA_Los_Angeles_-_Hollywood_-_Chodnik_slavy/


HLASY A OHLASY Z NAŠÍ TURISTICKÉ TLUPY 
Zuzana Růžičková: 

...tak už nám dovolí chodit jen kolem města, ach jo. Objednala jsem si alespoň čepici a 

nákrčních Krušné hory, abych měla pocit sounáležitosti s ostatními členy KČT a budu hrdě 

reprezentovat oblast, kde žiju a kde to mám ráda. Díky za tvé nové "rajče", za zprávy, které 

nám obětavě posíláš a přeposílám odkaz na výstavu. Je až v Jihlavě, tam se hned tak 

nepodíváme, ale koho to zajímá, může se podívat alespoň takto. Dostala jsem od Jiřky 

Tejkalové, ona od jejich kamaráda výtvarníka a skláře Františka Janáka a jeho ženy Martiny. 

Přeji tobě i všem turistům, aby nikdo nepotkal ten hnusný vir a vůbec žádný vir nebo bacil, 

abychom si mohli alespoň za humna na vzduch a do přírody vyjít a nohy protáhnout.  

https://sklonavysocine.cz/sklari/Nedávno také vyšla výpravná kniha České zednářské sklo. Je 
tam také malý příspěvek od Františka a sklářské školy v K. Šenově 
Zuzana  

 

Hanka Jirásková, 12. 3. 2021.: 

... Doufám, že jsi v poho ...Nikoho nepotkávám, tak nemám o nikom žádné zprávy. Zbývá jen 

doufat, že se vše vrátí do normálu a k tomu nám všem držím palce. Měj se co nejlépe a opatruj 

se. S pozdravem Hanka 

 

Jaroslav Tejkal, 3. 3. 201: 
Zdravím tě z obležené Prahy a věřím, že seš zdráv a čipera. 
Napadlo mě, že bys mi mohl umět poradit. Máme myslím zajímavou nabídku vydat 
knížtičku Veselá turistika - Poštolkovi na výletě jedné paní, která sama ji popsala jako: 
"jakési omalovánky s doprovodnými texty se zaměřením na rodinnou turistiku po České 
republice pro předškoláky a mladší školáky. Na obrázcích nenajdeme typické pamětihodnosti, 
ale různé zvláštní ( někdy veselé, občas až bizarní ) výtvory či přírodní kuriozitky, které přitahují 
právě děti tohoto věku. Každý obrázek je černobílý i v barvě a ke každému je krátká (cca  1 - 
1,5 stránková) kapitola na dané téma." 
Jsou to vtipné jednoduché textíky, kdy rodiče se dvěmi malými dětmi a psem jezdí na výlety. 
Chodí po značkách a snaží se navštěvovat méně profláklá místa. A aby se děti nenudily, tak 
jsou tam navíc i jednoduché mapky, úkoly, minikvízy a omalovánka vždy příslušného místa aby 
jim líp utíkala třeba cesta vlakem, čekání na jídlo... 
Nevím, že by podobná publikace u nás existovala. Problém ale vidím v tom, že jednak jsou 
zavřena knihkupectví a druhak by se tam asi útlá knížtička/sešitek s cca 50 stránkami  A5 
ztrácela na pultech a lidi by ji tam asi ani moc nehledali. Napadlo mě, že bych zkusil stran šíření 
a propagace (event. i lehkého sponzoringu) zkusil oslovit turisty s jejich fungujícími svazy, 
spolky, Kudy z nudy... Ale moc nevím, jak do toho, koho může zajímat podpora turistiky s 
malými dětmi, jsou-li na to nějaké adresáře, extra oddíly pro rodiče a děti nebo jen děti, a tak. 
Ty asi ty struktury znáš, i jejich ochotu (ne)spolupracovat či podporovat, 
hromadněji objednávat... 
Uměl bys něco poradit, jak do tohoto společenství vniknout nebo poslat nějaké kontakty? 
Mám chuť toto velmi smysluplné počínání s dětmi v přírodě svou prací na projektu též 
podporovat. Tak kdybys měl trochu času a chuti... 
Mně se daří vlastně dobře, žádné závažné neduhy zatím nedorazily a v rodině též zatím všichni 
zdrávi. Předem díky a měj se dobře. Jarda 

https://sklonavysocine.cz/sklari/


V České republice udržujeme více než 43,5 tisíce 
kilometrů pěších tras a více než 38 tisíc kilometrů 
cyklotras. Bez nadšení dobrovolných značkařů by to 
nešlo, říká Pavel Přílepek z Klubu českých turistů 

Značení turistických cest má v České republice dlouholetou tradici a patří k nejlepším na 
světě. Jejich udržování je poměrně finančně náročné. Nadšenci, kteří se o ně starají, to 
dělají v podstatě bez nároku na finanční odměnu.  Situaci jim komplikují i vlastníci některých 
pozemků, právě kvůli nim se mnohdy musí trasy měnit.  

V České republice udržujeme více než 43,5 tisíce kilometrů pěších tras a více než 38 tisíc kilometrů 
cyklotras. Bez nadšení dobrovolných značkařů by to nešlo, říká Pavel Přílepek z Klubu českých turistů 
– Rádio Z - Informace ze světa peněz, politiky a společnosti (radiozet.cz) 

 

Marie Muchová:   http://www.bushmanfilm.com 

     a už nemusíš otevírat další emaily a máš vystaráno!  

Klikni na odkaz a ukáže se Ti obrázek světadílů. 
Klikni třeba na Evropu a nabídne Ti to asi 82 filmů. 
V pravém okně si myší najdi třeba Norsko, klikni 
a už tam máš krásné filmy o Norsku, prostě paráda. 
Vše komentované v češtině. 
Nebo se mrkni na Ameriku. 
Tak si to užij a ještě jednou krásný den. 
  
          

  

Karlovarské muzeum nabízí pohled do světa 
utajených vodopádů, zvířat a zaniklých kostelů 

I v době koronavirových omezení o sobě dává vědět Karlovarské 

muzeum, a to nejen na svých webových stránkách. Navíc 

připravuje další venkovní výstavu na velkoplošných panelech. Ta 

vystřídá expozici k sedmdesátinám historika Stanislava 

Burachoviče v areálu Svatý Linhart 

Karlovarské muzeum nabízí pohled do světa utajených vodopádů, zvířat a zaniklých kostelů | Karlovy 

Vary (rozhlas.cz) 

 

https://www.radiozet.cz/detail/21-802a798e-7b45-11eb-94e1-005056011137?fbclid=IwAR0SDmK4H-3gcMUCZHJpqBCqRay-o0CEdZIJ3XabWFI_6An9tSxxQK_wCQQ
https://www.radiozet.cz/detail/21-802a798e-7b45-11eb-94e1-005056011137?fbclid=IwAR0SDmK4H-3gcMUCZHJpqBCqRay-o0CEdZIJ3XabWFI_6An9tSxxQK_wCQQ
https://www.radiozet.cz/detail/21-802a798e-7b45-11eb-94e1-005056011137?fbclid=IwAR0SDmK4H-3gcMUCZHJpqBCqRay-o0CEdZIJ3XabWFI_6An9tSxxQK_wCQQ
http://www.bushmanfilm.com/
https://vary.rozhlas.cz/karlovarske-muzeum-nabizi-pohled-do-sveta-utajenych-vodopadu-zvirat-a-zaniklych-8435337?fbclid=IwAR0a1FYzauAl_bQrhwj540UiXuxxPiWlEz1y9Lf9qXq8MRgDa0JAEK7f_0w
https://vary.rozhlas.cz/karlovarske-muzeum-nabizi-pohled-do-sveta-utajenych-vodopadu-zvirat-a-zaniklych-8435337?fbclid=IwAR0a1FYzauAl_bQrhwj540UiXuxxPiWlEz1y9Lf9qXq8MRgDa0JAEK7f_0w


 

13 pohádkových dřevěných kostelů, které 
najdete u nás v Česku 

Dřevěný kostel má svoje kouzlo, a tak jestli jste ještě žádný nenavštívili, je 

čas to napravit. Kostely nejsou jen pro věřící a duchovně založené, ale i pro ty, 

kteří milují cestování a architekturu. Dřevěný kostel je romantický, pohádkový 

a skutečně zajímavý. Pokud žádný neznáte a chtěli byste nějaký vidět, 

ukážeme vám několik krásných kostelíčků, které se vám budou určitě líbit. 

Možná budete sami překvapení, jakou krásu u nás máme. 

13 pohádkových dřevěných kostelů, které najdete u nás v Česku (happymag.cz) 

 

To se bude mozek pěkně vařit: 

Test Logiky. A kolik Ty?   Jen jestli se v tom vyznáš ??? 

https://www.qizy.cz/quizzes/test-logiky/83 

 
 

Smírčí kříž ukrývala omítka, k jeho 
objevení pomohla kuriózní náhoda 
20. února 2021  

K objevení středověkého smírčího kříže, zazděného z vnější strany do 
ohradní zdi bývalého hřbitova u farního kostela sv. Linharta v Údrči na 
Karlovarsku, pomohla náhoda. Ukrýval se totiž pod omítkou, která se začala 
odlupovat poté, co si ke zdi chodili odskakovat muži čekající u nedaleké 
zastávky na autobu  

Smírčí kříž ukrývala omítka, k jeho objevení pomohla kuriózní náhoda - iDNES.cz 

 

Kristina Pátková: 
https://sever.rozhlas.cz/kviz-jak-dobre-znate-ceske-stredohori-6841384 

Podcast: Výlety s KČT 
Stručné tipy na výlety po České republice i na turisticky méně známá místa, kde si 
odpočinete. Připravují Veronika Nováková a Roman Hrůza. Pro poslech podcastů na 
cesty doporučujeme mobilní aplikaci Youradio Talk. 
Podcast Výlety s KČT (youradio.cz) 

 

Čínští vědci byli šokováni, když místní obyvatelé vysušili vodní plochu 
https://www.youtube.com/embed/HfPi7sNS46Q 

 

https://happymag.cz/cestovani/13-pohadkovych-drevenych-kostelu-ktere-najdete-u-nas-v-cesku/?utm_source=facebook&utm_medium=fb_page_uzasnamista&utm_campaign=clanek&fbclid=IwAR3a2-EoSuYLWekXX-dkXpzdhZ-C3M-VDD4_bxbMF_iRU_2tpejHRE9jnVM
https://www.qizy.cz/quizzes/test-logiky/83
https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/smirci-kriz-kostel-zed-hrbitov-udrc-objeveni-historie.A210130_591998_vary-zpravy_ba?
https://sever.rozhlas.cz/kviz-jak-dobre-znate-ceske-stredohori-6841384
https://talk.youradio.cz/porady/vylety-s-kct?utm_source=facebook&utm_medium=feed&utm_campaign=Vlastni_podcasty&fbclid=IwAR3EEJDvw_V5OItOJB9kLFllMkWDpFKc1QoGKy02hT50TD2le4X2MtjVSgM
https://www.youtube.com/embed/HfPi7sNS46Q


Tohle řekne něco hlavně nám, kteří jsme tuto Oázu sibiřských tygrů loni na Slovensku navštívili: 

Oáza Sibírskeho Tigra 12. 2. 2021 

Milí přátelé sibiřské tygří oázy. 

Nejhorší scénář, který nikdo nečekal a majitelé p. Yveta Iršová a její manžel pan Milan Bratko 

už jsou schopní udržet chod Oázy finančně max. jeden-dva měsíce. Nevyrovnání se s pandemií, 

spíš bych řekl, že stav výsledku činnosti některých politiků se zhoršuje, vláda tomuto spolku 

odmítá pomoci, i když by na to byli malí. Naopak europoslanec z PS Společně žádá ministra 

Budaje o vydání zákona o zákazu chovu takových zvířat. 

Ruská strana, Centrum ochrany sibiřského tygra nereaguje na prosbu, ruský prezident Vladimír 

Putin posunul naši prosbu dál na min. životního prostředí. Už o tom neslyšeli. Všechny 

možnosti selhávají. Poslední nadějí na záchranu Oázy je vyhlášení dobrovolné sbírky vás, lidí, 

kterým není osud těchto zvířat lhostejný. Nemusíte se bát. Veškeré finanční prostředky, které 

přijdou na účet, budou použity pro zvířata na krmení, opravy ohrádek a údržbu. Výdaje budou 

k dispozici pro prohlížení kohokoliv. Vím, že věk je velmi špatný a v první řadě jsou lidé. Pokud 

ale cítíte, že jste schopni obětovat a poslat, budeme vděční jen za 5 EUR. Nebo nás přijďte 

navštívit a můžete přispět osobně. Vstup, bylo by dobré se předem domluvit telefonicky, popř. 

emailem. Jinak nebude žádný problém. No a dodržování těchto základních bezpečnostních 

předpisů. 

Co na to říct? Doufejme, že se situace zlepší a zákazy se uvolní. Není to tak, že by někdo 

vymyslel chov tygrů, ale Oázu navštívily desítky stovek lidí s dětmi. Je to slovenská atrakce a 

tato zvířata našla klidný domov pro přežití a přežití z cirkusů, od různých chovatelů, byli od 

nich koupeni, protože se o ně už nemohli starat. Ani jeden tygr není z divočiny a mláďata, která 

se zde narodila, neznají jiný domov. Nemůžou být jen tak někde vypuštěni. Samozřejmě, že při 

páření dvou jedinců je dbát na to, aby nedošlo k narušení genetiky. 

Děkuji předem za pomoc. 

Majitelka Oasis Yveta Iršová s dobrovolnými kolegy. V souvislosti s ′′ vývojem korona krize ′′ a 
tzv. Budeme nesmírně vděční všem našim příznivcům a podporovatelům za přispění jakékoliv 
výšky v SK na účet číslo občanského sdružení Oáza sibiřského tygra 
IBAN kód: SK55 0026 0026 0200 0000 Generální úvěrová banka, a. s., 
Pomoci můžete také darováním 2 % daně z příjmu, kterou lze darovat neziskovkám. Info 
najdete na webových stránkách www.tigre.sk,alebo přímo telefonicky na p. Iršovej nebo p. 
Můj bratr. 
 
 
 

Skoky na konci cesty - dokumentární film 

Kdysi proslulé a vyhledávané, dnes zapomenuté a téměř zaniklé poutní místo. Z vesnice Skoky v 
západních Čechách zbylo jen několik posledních staveb. Zdejší dominanta, barokní kostel 
Navštívení Panny Marie naštěstí stále stojí. 

(282) Skoky na konci cesty - dokumentární film - YouTube 

 

https://www.facebook.com/OazaSibirskehoTigra/?__cft__%5b0%5d=AZU5Iic0rE1Xfvpg__MHFd9eDm9o2n6hWQA42RQHU6QRqKrOKaWPJmi8xnXP5PfIoKnJErqCIapMWdJrYyDMJPs-7KPHGhqDO4SvAlvGZQQDsw7Qq1DAFSSHdyPJV1GpVjKrpvaXSoiauG69W6EHS_Jg7iD88Dw_jcQB0wtuWXSLhg&__tn__=-UC%2CP-R
http://www.tigre.sk/?fbclid=IwAR1jCcyBSy1Fz0kc7qrkE_6K0r_wQyF6RFQAUEoalEu0agJEJK_tOcmIZL8
https://www.youtube.com/watch?v=k-IrneptRcU


V České republice udržujeme více než 
43,5 tisíce kilometrů pěších tras a více než 
38 tisíc kilometrů cyklotras. Bez nadšení 
dobrovolných značkařů by to nešlo, říká 
Pavel Přílepek z Klubu českých turistů 

Značení turistických cest má v České republice dlouholetou tradici a patří k nejlepším 
na světě. Jejich udržování je poměrně finančně náročné. Nadšenci, kteří se o ně 
starají, to dělají v podstatě bez nároku na finanční odměnu.  Situaci jim komplikují i 
vlastníci některých pozemků, právě kvůli nim se mnohdy musí trasy měnit.  

V České republice udržujeme více než 43,5 tisíce kilometrů pěších tras a více než 38 tisíc kilometrů 
cyklotras. Bez nadšení dobrovolných značkařů by to nešlo, říká Pavel Přílepek z Klubu českých turistů – 
Rádio Z - Informace ze světa peněz, politiky a společnosti (radiozet.cz) 

https://www.radiozet.cz/detail/21-802a798e-7b45-11eb-94e1-005056011137?fbclid=IwAR0CIbaMqC8zX8a5p31fTmWI9gwmBhvDNvsdkrVZshW8H8yMj-Yf_TKbbtw
https://www.radiozet.cz/detail/21-802a798e-7b45-11eb-94e1-005056011137?fbclid=IwAR0CIbaMqC8zX8a5p31fTmWI9gwmBhvDNvsdkrVZshW8H8yMj-Yf_TKbbtw
https://www.radiozet.cz/detail/21-802a798e-7b45-11eb-94e1-005056011137?fbclid=IwAR0CIbaMqC8zX8a5p31fTmWI9gwmBhvDNvsdkrVZshW8H8yMj-Yf_TKbbtw


 

Turistikou nepolíbené Moldavsko. Rurální idyla 
pro všechny, kdo hledají přírodu a klid. 

GALERIE: Turistikou nepolíbené Moldavsko: Rurální idyla pro všechny, kteří hledají přírodu a klid | 
FOTO 1 | Reflex.cz 

https://www.reflex.cz/galerie/lide-a-zeme-evropa/126461/hotovo-turistikou-nepolibene-moldavsko-ruralni-idyla-pro-vsechny-kteri-hledaji-prirodu-a-klid?foto=0
https://www.reflex.cz/galerie/lide-a-zeme-evropa/126461/hotovo-turistikou-nepolibene-moldavsko-ruralni-idyla-pro-vsechny-kteri-hledaji-prirodu-a-klid?foto=0

