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Vážení přátelé,  

jaro už se nám pomalu klube 

do plného rozpuku a od 

pondělí se před námi 

rozšiřují i obzory. Jestliže 

minulý víkend jsme se mohli 

v Karlových Varech vypravit 

leda někam ke kočce, tak o 

nastávajícím víkendu sice 

nemůžeme ještě vyrazit 

třeba do Prčic, ale už je tu 

vylepšená možnost se 

podívat za humna v rámci 

okresu. Pandemie pomalu 

nabírá nižší obrátky, ale ne 

natolik, aby nevyvolávala 

vrásky nad osudem našich 

plánovaných akcí v květnu. 

Mám tím na mysli putování 

podél Lužnice a druhý pobyt 

v Porýní na přelomu května a 

června. Pokud se týká 

zájezdu na Moldavsko, které v plánovaném termínu nepřipadá v úvahu, 

přeposílám včerejší stanovisko vedoucího CK KIWI Marcela Ludvíka: 
Dobrý den pane Wohlmuthe, 
obávám se, že uspořádat cestu do Rumunska a Moldávie k 1.5. 2021 je vyloučené. Nevěřím, že 
se situace během měsíce změní natolik, že bude možno uspořádat poznávací zájezd. V takto 
krátkodobém horizontu dokonce vylučuji i pobytový zájezd. Současný stav (a je obtížné říci, jak 
dlouho bude trvat) je následující: 
Pravidla na výjezd a návrat do ČR asi znáte: test před odjezdem do zahraničí, test před 
odjezdem ze země pobytu, test po příjezdu do ČR (o očkování se zatím nemluví). Rumunsko 
nejméně do půli dubna povoluje shromažďování maximálně 6 lidí, s testem lze absolvovat 
tranzit v max délce 24 h, jinak karanténa 14 dní. Moldova začala cizince s testem starým max 
72 h pouštět nedávno, o cestovním ruchu se nedá mluvit. A dá se stihnout test v Ostrově či 
Karlových Varech, čekání na výsledek a do 72 h být v Moldavsku. A pro 45 lidí. To vylučuji.     
Aby mělo smysl někam cestovat, pohybovat se, poznávat, navštěvovat památky, chodit do 
restaurací atd. je třeba, aby se pravidla v daných zemích stabilizovala, aby proběhlo očkování, 
aby fungovaly normálně hotely atd. Moldova je zajímavá země, ale náročná na přípravu a 
organizaci cesty. Za těchto podmínek se může objevit plno nečekaných změn a problémů a v 



jejich řešení nám nikdo na místě moc nepomůže. Na reálné uvažování o odjezdu je moc brzy. 
Pokud by se měl zájezd uspořádat tak, jak byl koncipovaný bylo by dobře ho ještě o rok 
posunout. Navíc se dá očekávat, že i s dopravci bude problém, již dříve jich nebylo moc, kteří 
tam byli ochotni jet a vyjet letos mimo EU do Moldavska, a navíc do Transdněstří je i pro 
dopravce vysokým rizikem. Poznávací zájezdy do zemí jako Francie či Itálie má smysl začít 
organizovat nejdříve někdy na červenec či srpen, do té doby bude coronavirus postupně 
odcházet. Otázkou je, kdy se může znovu objevit, ale o tom raději nebudeme uvažovat. Nejdříve 
v červnu bude v platnosti Covid pass. Bude platit pro všechny země EU, budou tam osvědčení 
o očkování, testech a prodělané nemoci. K unijním zemí se připojí i země další, asi i Moldova. 
Než si situace trochu sedne bude už tak srpen.  Čili v té době by se měl zájezd detailně připravit. 
Asi to nepůjde úplně hladce, my v té době budeme mít starosti s pár dalšími zájezdy a bylo by 
nezodpovědné říci, že se to snadno zvládne. Vše tedy mluví pro odložení. Jaká je Vaše představa 
a jak to vidíte Vy???  A účastníci?? Omlouvám se, že nemám lepší zprávy. 
 

Pokud mi někdo z přihlášených zájemců pošle svůj názor na další osud 
poznávacího výletu do Moldavska, budu jenom rád. 
 
V dnešním pel-mel obdržíte mimo jiné vzkaz od hospodářky Jiřiny Daňkové, 
nabídku od Jarmily Kolovratové spolu s upozorněním na kursy hraní na kytaru a 
studia angličtiny a i dalšími, nejen turistickými zajímavostmi. 
 
Dobré zdraví a dobrou náladu v tomto předjaří přeje FJW! 
 
 
 
 

HLASY A OHLASY Z NAŠÍ TURISTICKÉ TLUPY 
 

Informace naší hospodářky Jiřiny Daňkové ve věci přelepek do legitimací KČT, 

potvrzení pro VZP a ke Novoročnímu čtyřlístku: 

...dosud není dořešeno několik úkonů které provádíme v průběhu plateb 

členských příspěvků KČT na příslušný rok. Především nemáme rozdané přelepky 

do legitimací KČT. To považuji za důležité. Dále jsem vždy vystavovala potvrzení 

o platbě těm členům, kteří jsou pojištěnci VZP a nechávali si částku proplatit. 

Stvrzenky mám připravené, přelepky také. Chci tě požádat o přeposlání této 

zprávy našim členům a požádat je o trpělivost. Vůbec jsem nepředpokládala, že 

karanténa bude takto dlouho trvat. Prosím, vydržte i já doufám, že to nejhorší 

budeme mít po Velikonocích za sebou. Potom najdeme možnost, jak vám vše 

předat. Jako prémii potom dostanete oblastní kalendář KČT na celý rok a budete 

mít dodatečně možnost přispět na výběr Novoročního čtyřlístku. 

Všechny srdečně zdravím. Jiřina Daňková 



Nabídka od Jarmily Kolovratové na koupi turistických bot: 

Konverzace s Kolovratová Jarmila (+420721434585) 

[26.03.21 11:30] Kolovratová Jarmila: Ještě jednou jsem tady a tentokrát mám 

na tebe prosbu, jestli by bylo možné umístit na ten společný turistický web moji 

nabídku. Koupila jsem si totiž nevhodné číslo turistických bot značky Merell, leží 

mi tady ve skříni, byla jsem v nich dvakrát na túře a málem jsem nedošla domů. 

Jsou nízké, černé barvy, velikost 43,5. Původní cena byla 2300, dala bych je se 

slevou 500. Napadlo mě, když je teď všude zavřeno, že by se třeba někdo našel, 

komu by se hodily.  
 

 

Pavel Pospíšil poslal upozornění na zajímavé umělce v našem kraji: 

Náš venkov  - Paralelní svět Dalibora Nesnídala 
Vydáme se na Žluticko do Semtěše. 
Náš venkov: Paralelní svět Dalibora Nesnídala — iVysílání — Česká televize (ceskatelevize.cz) 
 

 

Petr Machek poslal odkaz web se starými pohlednicemi: 

Moc zajímavé – staré pohlednice: 

ÖNB/AKON Ansichtskarten Online (onb.ac.at) 

S pozdravem Petr 

 
Nabídka Richarda Gregra na přednášku o jižním Slovensku: 
Datum: 22. 3. 2021 12:17:44 
Předmět: Ta Vaše moudrost Vás na chvili opustila, aneb oprava termínu.  
Ahoj, Dne 1. dubna bude přednáška o jižním Slovensku v 19 hodin - - 
konkrétně okolí Lučence, Cérové vrchoviny, podíváme se na hrady, i za poklady 
kraje a plynule přejdeme do Maďarska na přehradu na TIse, do Csáby, Gyule, 
řekneme si něco o maďarských lázních, čikoších - pastevcích, kteří jezdí na koni 
jak šílenci, nejraději na pěti najednou, o guláši a dalších zajímavostech.  
Další přednáška bude hned 6. dubna o Rusku, Karélii, Soloveckých ostrovech, 

nebude výhradně pro ZS, ale zájemce tam mohu pozvat. Bude se konat od 

14.00 do 15.30. Dejte vědět, kdo má zájem 

Přihlašování bude možné od 18.45 na odkaz, který bude rozeslán před 
přednáškou do mailů 
Richard Gregr - zem.s@seznam.cz 
 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097944695-nas-venkov/217562243400002-paralelni-svet-dalibora-nesnidala/?fbclid=IwAR2AeUSYaUD8ucPc3ZrckJw6MaN0o0HH3iKrfihl5H7giPXHChMHAbBWFQE
https://akon.onb.ac.at/#center=u3426b6ypddy&zoom=10
mailto:zem.s@seznam.cz


Přísečnice žije - Preßnitz lebt 

Česko-německý dokumentární film, který vznikl v rámci vzdělávacího projektu 

"Přísečnice žije - Preßnitz lebt" (Kadaň, Annaberg-Buchholz). Trval tři školní roky 

(2017-2020) a zapojení studenti se během něj setkali s pamětníky z Přísečnice. 

Cílem projektu bylo zprostředkovat nový pohled na 'zaniklé' město, podpořit 

česko-německý dialog a spolupráci napříč generacemi. Důležitým aspektem 

projektu bylo také podpořit pozitivní vztah ke krajině, ve které žijeme. Tento film 

& projekt, v jehož rámci vznikla také putovní výstava a dvojjazyčná kniha, 

podpořil Česko-německý Fond Budoucnosti, Město Kadaň, Město Chomutov a 

Ústecký kraj. 

(294) Přísečnice žije - Preßnitz lebt - YouTube 

 

Nový kostel v Březové u Sokolova 
Martin Maroušek 

Kdo by si chtěl v této době prohlédnou nový kostel na Březové u Sokolova, tak 
může aspoň virtuálně. Ještě než se vše zakázalo, tak jsem měl tu možnost ho 
nafotit a udělat malou virtuální prohlídku. Prohlídka je na mých stránkách - 
http://martinmarousek.cz/.../kostel.../kostel_brezova.html 

 

Něco pro ty, co hrají rádi na kytaru: 

13 kytarových rytmů, které si zamilujete 
Naučte se používat základní jednoduché kytarové rytmy a kytarové 
akordy pro začátečníky, které budou skvěle znít. 
13 kytarových rytmů, které si zamilujete | Kurzy pro radost 

 

Výborná přednášky pro ty, co se učí anglicky: 

Myslíte, že nemáte na angličtinu buňky? Nemáte na ni čas? Už jste 

několikrát s učením angličtiny začali a po chvíli zase neslavně skončili? 

Tak to je tento kurz přesně pro vás! 

Naučte se konečně opravdu anglicky - Online kurz na Seduo.cz 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jZeUO-FcjKw
http://martinmarousek.cz/.../kostel.../kostel_brezova.html
https://www.kurzyproradost.cz/kurz/13-kytarovych-rytmu-ktere-si-zamilujete-114?pid=113475&cid=facebook&fbclid=IwAR167KVHeCuqwnWoJr6s8ITT8c7c9pAtgK2mfwYKjNS5X7eDZUw8-zU2B9E
https://www.seduo.cz/naucte-se-konecne-opravdu-anglicky


Jak si nesplést vlajky: 
Zdravím Vás, přátelé, jak si zapamatovat vlajky států? Tak to může být celkem 

oříšek. A hlavně jak si neplést ty, které jsou si podobné? Stejné barvy, ale jiné 

pořadí, horizontálně, anebo vertikálně... to by si pak člověk spletl klidně i vlajku, 

kterou viděl už stokrát. Tak schválně, víte, jak přesně vypadá třeba francouzská, 

ruská a holandská vlajka? Zavřete na malou chvilku oči a zkuste si nahlas říct, 

jak vypadají. Jak to šlo? Paměťovou vychytávku si ukážeme v dnešním článku:  

Jak si nesplést vlajky 

Pěkný den Vám přeje Jakub Pok a tým Školy paměti 

 

 

Které slovo se nehodí k ostatním? 
Následující kvíz se používá v inteligenčních testech. Vypracováním této 
úlohy si procvičíte své šedé buňky a prověříte svou jazykovou inteligenci. 
Tedy přesněji jak jste schopni porozumět významu slov a jakou máte 
schopnost úsudku. 
Kvíz: Které slovo se nehodí k ostatním? – iDNES.cz 

 

 

Opatření k zamezení šíření koronaviru. Upřesnění: 
 
1. Nesmíte z žádného důvodu opustit dům, pokud ale máte důvod, dům opustit 
můžete. 
 
2. Roušky vás proti viru neochrání, stejně byste je ale měli nosit, protože 
mohou zachránit život, nemusí ale fungovat, jsou ale povinné, až na výjimky, 
třeba když vám lezou na nervy. 
 
3. Obchody jsou zavřené, kromě obchodů, které jsou otevřené. 
 
4. Neměli byste chodit ke svému lékaři nebo do nemocnice, s výjimkou, když 
tam jít musíte, pokud vám ovšem není tak zle, že tam jít nemůžete. 
 
5. Koronavirus zabíjí lidi, ale nebojte se, zabije jen oslabené lidi, anebo ty, co 
oslabení nejsou. Je možné zamezit jeho šíření a kontrolovat ho. Někdy. Někdy 
ale způsobí globální katastrofu. 
 
6. Rukavice nepomohou, ale mohly by, takže je někdy noste anebo nemusíte. 

https://www.skolapameti.cz/tr?ni=4559453&elei=2743855&url=https://www.skolapameti.cz/blog/c/jak-si-nesplest-vlajky
https://www.idnes.cz/finance/ktere-slovo-se-nehodi-k-ostatnim.Q180207_180247_fincentrum_frp


 
7. Zboží v obchodech je dostatek, některého je ale nedostatek, třeba droždí. 
Toaleťáku víc nespotřebujete, raději byste si ale nějaký měli koupit, kdybyste 
ho náhodou potřebovali víc. 
 
8. Virus děti nenapadá, s výjimkou dětí, které napadl. 
 
9. Když chytnete koronavirus, budete mít hodně symptomů, ale můžete mít 
symptomy, i když to koronavirus nebude. Koronavirus můžete chytit i bez 
symptomů nebo být nakažliví, aniž byste měli symptomy nebo nebýt nakažliví i 
přesto, že symptomy máte. 
 
10. Pro zlepšení imunity byste měli cvičit a jíst zdravě, jezte ale cokoliv, co máte 
po ruce, protože je lepší nechodit nakupovat. 
 
11. Je důležité dýchat čerstvý vzduch, nechoďte ale do parků, choďte na 
procházky. Ovšem nesedejte si, pokud tedy nejste staří, ale ne na moc dlouho 
(jen když jste těhotní nebo když nejste těhotní ani staří, ale prostě si 
potřebujete sednout). Pokud si ale sednete, nesmíte svačit. 
 
12. Nenavštěvujte staré lidi, je ale potřeba, abyste se o staré lidi postarali, nosili 
jim jídlo a léky. 
 
13. Staří lidé by neměli vůbec chodit ven. Obchody jsou pro ně vyhrazené od 
sedmi do devíti nebo od desíti do dvanácti nebo od osmi do desíti nebo někdy 
jindy. 
 
14. Můžete si nechat přivézt domů jídlo z restaurace. Tyhle dodávky jsou 
bezpečné. Potraviny, které vám přivezou, ale vydezinfikujte a dva dny nejezte. 
 
15. Virus zůstává aktivní na různých površích dvě hodiny nebo čtyři hodiny 
nebo šest hodin nebo vlastně dny. Potřebuje k tomu ale vlhké prostředí. Nebo 
chladné prostředí, které je teplé a suché. Ve vzduchu za předpokladu, že 
vzduch není z plastu. 
 
16. Školy jsou zavřené, takže je potřeba učit děti doma, pokud je nepotřebujete 
poslat do školy, protože doma nejste. Pokud doma jste, můžete doma učit 
pomocí různých portálů a virtuálních učeben, pokud nemáte pomalý internet 
nebo více jak jedno dítě a pouze jeden počítač a nepracujete z domova. 
 



17. Počet obětí koronaviru bude oznamován denně, kolik lidí bylo nakaženo ale 
nevíme, protože testujeme pouze ty, kteří jsou na umření, abychom zjistili, 
jestli to je ten důvod, proč zemřou. Lidé, kteří zemřou na koronavirus a 
nepočítají se, nebudou započítáni. 
 
18. Měli byste zůstat v karanténě dokud virus nepřestane infikovat lidi, 
infikovat lidi ale přestane, až budou všichni infikováni, takže je důležité, 
abychom byli infikováni, ale ne všichni. 
 
19. Hranice nejsou uzavřené, ale jen neprostupné. Do ciziny se podíváte nejdřív 
za dva roky, možná ale už na podzim nebo v červnu nebo někdy jindy. 
 
20. Vláda garantuje, že kvůli opatřením k zamezení šíření koronaviru žádný 
podnik nezkrachuje, kromě podniků, které kvůli těmto opatřením zkrachují. 
 
Převzato od: Richard Grannon „Coaching and Psychology,“ v překladu Ma Rian 
(upraveno, kráceno) 

 
 

 
 
 



 
 
 


