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Vážení přátelé, 
také toto cestou bych vám chtěl popřát pohodové a radostné prožití velikonočních svátků. 
Děkuji při této příležitosti za všechna mně zaslaná přání spolu s pozdravy a všemi vyjádřeními 
a nadějemi v pokračování zaběhlých věcí příštích. Letos už podruhé jsme museli z důvodu 
vládních opatření zrušit náš outdoorový velikonoční program v Lužických horách. Nicméně 
aktivita našich členů neutichá a rozptýleni v různých skupinkách brouzdají územím našeho 
karlovarského okresu. 
 

V menší skupince jsme se v sobotu 27. března 2021 mohli po uvolnění vládního opatření 
vypravit na výlet již v rámci okresu Karlovy Vary. Vybrali jsme si území severně od Bochova v 
těsném sousedství vojenského prostoru Hradiště. Absolvovali jsme okruh 14 km dlouhý se 
startem a cílem v Bochově. Postupně jsme šli krajinou s celou řadou rybníků a prošli obcemi a 
osadami Bražec - Javorná - Dolní Valov a Těšetice. Foukal silný vítr, což zpočátku spolu s 
prudkým deštěm bylo dost nepříjemné, ale postupně se počasí umoudřilo a bylo docela 
příjemně s mimořádně vynikající dohledností. 
2021/03 Severním okolím Bochova – František Wohlmuth – album na Rajčeti (idnes.cz) 
 
Ze šuplíku jsem vytáhl i dosud nezpracované a nepublikované obrázky z našeho putování po 
USA a tentokrát se podíváme do bohatého předměstí Los Angeles - do Beverly Hils. 
2017/09 USA - Los Angeles - Beverly Hills – František Wohlmuth – album na Rajčeti (idnes.cz) 
 
V důvěře, že  bude líp a během letošního roku se objeví nějaké volné výdejové okénko 
v možnosti podnikání našich výprav, připravuji v termínu 16.  – 19. 9. 2021 putování pohořím 
Harz  na rozhraní bývalé NDR a SRN. Národní park Harz je romantické lesnaté pohoří se 
skálami, roklemi i krasovými jevy s celou řadou pěkných vyhlídek a přírodních i historických 
zajímavostí. Goslar je perlou evropské románské architektury, jedno z nejkrásnějších míst 
v Německu. V příloze přikládám stručný náčrt programu. Zatím projevili zájem a nezávazné 
přihlášky zaslali: 
PT: Filip, Filipová, Tomanová, Nováková, Melichalová, Sedláčková, Gasperová, Mrhálek, 
Mrhálková, Vendlová, Tajerová, Housková, Hellerová. 
 

https://fjw.rajce.idnes.cz/2021_03_Severnim_okolim_Bochova
https://fjw.rajce.idnes.cz/2017_09_USA_-_Los_Angeles_-_Beverly_Hills/


HLASY A OHLASY Z NAŠÍ TURISTICKÉ TLUPY 
 

Členem našeho turistického klubu se stává pan Ladislav Ludvík, místostarosta Sadova 

Dobrý den, děkuji za přijetí. Přihlášku posílám přílohou. Těším se až se budu moci zúčastnit 

nějakých akcí. Můj zájem o členství je trochu i pracovní, časem bych chtěl poprosit o pomoc či 

radu v projektech, které mám v hlavě a chtěl bych je realizovat např. vyhlídka v Sadově a ve 

Stráni, naučná stezka a další. V současné době připravujeme mobilní hru pro aplikaci Geofun, 

primárně určenou pro rodiny s dětmi.  

Návrh scénáře hry  

Průvodce: skřítek Kaolínek 

Černokněžník Střep unesl a drží ve svém roztříštěném království skřítka Porcelánka. Vydá ho 

pouze tehdy, když za něj dostane výkupné v podobě té nejkrásnější porcelánové panenky ze 

všech, které by vdechnul život a jež by ho zbavila života ve věčné samotě. Skřítek Kaolínek se 

rozhodne svého bratra, skřítka Porcelánka, vysvobodit a splnit černokněžníkovu podmínku. 

Hráči ho na jeho cestě doprovodí a pomohou mu plnit různé úkoly a kvízy, aby ve své 

záchranné misi uspěl. Jejich úkolem bude získat kaolin (na trase je těžební společnost) a donést 

ho do porcelánky (taktéž je na trase), kde požadovanou panenku vyrobí. Po cestě se hráči 

zábavnou formou od skřítka dozví mnohé o těžbě kaolinu a výrobě porcelánu apod. Na konci 

dobrodružství se situace zkomplikuje, protože se skřítek Kaolínek do porcelánové panenky 

zamiluje a nehodlá se jí ve prospěch černokněžníka jen tak vzdát. To, jestli vše dobře dopadne, 

již bude záviset na samotných hráčích. 

Tento okruh bych chtěl následně vyznačit jako naučnou stezku s tabulemi o historii obce. 

Zatím s takovým projektem nemám zkušenost, tak ocením každou radu. Ale o tom si můžeme 

promluvit až se někdy uvidíme. 

Děkuji a s pozdravem Ladislav Ludvík,  místostarosta obce Sadov 

 

Jitka Pokorná posílá námět na výlet do Moravskoslezského kraje:  

Posílám jednu krásnou prezentaci, možná ji znáš, ale třeba ne. Řadu míst jsem navštívila, ale 

řadu ne... kdybys tam třeba někdy dělal zájezd, tak se hlásím!!! ;-

https://mamesvetovykraj.cz/?fbclid=IwAR0xCkkOZCu5cwoRqeRpUicKJ7bg5zQyym2M2 

 

Využívám této rubriky a přeji všem veršem a také do našeho Zpravodaje: 

Jaro je tady, zpívá se všady. 

I korovírek se směje to jsem to nandal všem tady, 

zavřený jsou i když nic neudělali - přec musí trpěti. 

Stezky nám uzavřel,  

nelez tam ani tam 

nebo něco udělám. 

A tak tedy doma ať je pohoda 

a žádná robota. 

Ve zdraví se chceme sejít 

a žádné následky už nemít. 
  

Jirka Jásek 

https://mamesvetovykraj.cz/?fbclid=IwAR0xCkkOZCu5cwoRqeRpUicKJ7bg5zQyym2M2


Fotoreportáž z dolu v Nevřeni u Plzně 
 
Lukáš Hanzl 
Těžba na ložisku byla zahájena podnikatelem Schüssem v roce 1870. Podnik Schüsse prodal v r. 
těžaři jménem Wimperger roku 1873, od něhož ho v r. 1876 odkoupil Marcel a ten jej roku 1879 
prodal Pinkasovi. R. 1884 jej zakoupil Leo Wedeles, jenž se později přejmenoval na Wedela. Ten 
zdejší provoz zdokonalil, avšak v roce 1897 těžbu ukončil a veškerá zařízení technologická 
zařízení demontoval a přemístil do nedalekých Ledců.  
Na konci minulého století vybudovali západočeští speleologové vstup v místě dnešního vchodu, 
který tvořily betonové skruže cca 80cm v průměru. Vstup byl asi deset metrů dlouhý a návštěvník 
dolu se jím musel plazit. To však udrželo důl dostupný občasným návštěvám a v povědomí. Teprve 
nedávno o zdejší prostory projevili zájem filmaři. Díky tomu došlo k rychlému převodu dolu na obec 
a jeho postupnému zpřístupnění. My jsme s přáteli měli to štěstí navštívit ho začátkem července 
pouhé tři týdny po otevření. 

 
OSTROVSKÝ MUZEJNÍ SPOLEK - VIZITKY REGIONÁLNÍCH MUZEÍ - Fotoreportáž z 

dolu v Nevřeni u Plzně (estranky.cz) 

 

 

S partnerem se poznala v Indii, nyní si plní svůj sen ve 

vysídlené obci v Krušných horách 
neděle, 28. března 2021,  

Alice a Anbu, indicko-český pár, který se poznal v Indii, kde také původně chtěli žít. Dál 

od lidí na vlastní malé ekofarmě. Osud tomu chtěl ale jinak, a tak se ocitli v Praze. 

Narodila se jim první dcera a čirou náhodou jeli na výlet do bývalé obce Hirschenstand, 

kterou asi znáte pod názvem Jelení. Místo je natolik učarovalo, že se rozhodli zůstat. 

Spolu se svými dvěma dcerami jsou jedinými stálými obyvateli této malé vísky. Nyní tu 

chovají koně, alpaky a vítají turisty, kteří se nebojí dobrodružství. 
 
S partnerem se poznala v Indii, nyní si plní svůj sen ve vysídlené obci v Krušných horách | 
(Ne)obyčejní | Drbna | Karlovarská Drbna - zprávy z Karlových Varů a Karlovarského kraje 

 

 

 

Prohlédněte si Goethův naučný lesopark nad přehradou Skalka 
Nové sítě cest, bludiště i geologická stezka. To jsou jen některé části Goethova naučného 

lesoparku nad chebskou přehradní nádrží Skalka. 

 

Prohlédněte si Goethův naučný lesopark nad přehradou Skalka - Chebský deník (denik.cz) 

 

 

 

Dokument Krušné hory. Odkud vznikl název Krušné hory? 
 
(16) Krušné hory Dokument CZ HD 2017 - YouTube 

https://ostrovsky-muzejni-spolek.estranky.cz/clanky/vizitky-regionalnich-muzei/fotoreportaz-z-dolu-v-nevreni-u-plzne.html?fbclid=IwAR03l3fZ55-qPw8HNEaEH8hsCiWgLP51mP-ygyNh5mh3SKYgyDxsXu1d408
https://ostrovsky-muzejni-spolek.estranky.cz/clanky/vizitky-regionalnich-muzei/fotoreportaz-z-dolu-v-nevreni-u-plzne.html?fbclid=IwAR03l3fZ55-qPw8HNEaEH8hsCiWgLP51mP-ygyNh5mh3SKYgyDxsXu1d408
https://karlovarska.drbna.cz/drbna/neobycejni/3595-s-partnerem-se-poznala-v-indii-nyni-si-plni-svuj-sen-ve-vysidlene-obci-v-krusnych-horach.html?fbclid=IwAR0q-VchQTOOJCir2qtAxSepHBGoBaZYDUXMQbTM8LDcyrIYEbnoz7c4D38
https://karlovarska.drbna.cz/drbna/neobycejni/3595-s-partnerem-se-poznala-v-indii-nyni-si-plni-svuj-sen-ve-vysidlene-obci-v-krusnych-horach.html?fbclid=IwAR0q-VchQTOOJCir2qtAxSepHBGoBaZYDUXMQbTM8LDcyrIYEbnoz7c4D38
https://chebsky.denik.cz/ctenar-reporter/prohlednete-si-goethuv-naucny-lesopark-nad-prehradou-skalka-20210328.html?fbclid=IwAR3T2MX8oq4mRdq5_LT8rBcKRV4ddR0cv2qhdKAxLkU1tPODVeHfJfMsVek
https://www.youtube.com/watch?v=jqnI2YqlDKI


Okolí obce Hrušková na Sokolovsku 
skrývá řadu zajímavostí. Mezi nimi 
i bývalou cestu na Prahu z 19. století 

Obcí Hrušková na Sokolovsku vede žlutě značená turistická trasa, která vás 
zavede na rozhlednu Krudum nebo ke zbytkům kostela svatého Mikuláše. Za 
povšimnutí zde stojí ale hned několik zajímavostí. 

Okolí obce Hrušková na Sokolovsku skrývá řadu zajímavostí. Mezi nimi i bývalou cestu na Prahu z 19. 
století | Karlovy Vary (rozhlas.cz) 

 

 

 

Parta nadšenců z Šindelové to nevzdala, a proto 

dnes unikátní pec stojí 

Dříve zarostlý kopec, dnes rarita, u které zastavuje téměř každý. Mohutnou vysokou pec se 

zastřešenou vyhlídkou nelze přehlédnout. Do záchrany industriální památky v Šindelové se 

pustili nadšenci ze spolku na záchranu hutě v čele s Jiřím Hrůzou. Trvalo jim to zhruba pět let 

a stálo to mnoho úsilí i peněz. V záchranu nevěřili ani historici. Nyní před partou nadšenců 

smekají. 

OBRAZEM: Parta nadšenců z Šindelové to nevzdala, a proto dnes unikátní pec stojí - Sokolovský deník 
(denik.cz) 

 

 

https://vary.rozhlas.cz/okoli-obce-hruskova-na-sokolovsku-skryva-radu-zajimavosti-mezi-nimi-i-byvalou-8455284?fbclid=IwAR2iebwBINyI_cAA3Pk8pxF_JRUK6dMCxgKXOfNVXE262FjJ0k4l89teUqg
https://vary.rozhlas.cz/okoli-obce-hruskova-na-sokolovsku-skryva-radu-zajimavosti-mezi-nimi-i-byvalou-8455284?fbclid=IwAR2iebwBINyI_cAA3Pk8pxF_JRUK6dMCxgKXOfNVXE262FjJ0k4l89teUqg
https://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/parta-nadsencu-to-nevzdala-a-proto-dnes-unikatni-pec-stoji-20210326.html?fbclid=IwAR2nCyBrPPkf5YGtesYlAhAA9JRIbwBWLw_ZkZDSv7oie9VljKA3_nSt8vQ
https://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/parta-nadsencu-to-nevzdala-a-proto-dnes-unikatni-pec-stoji-20210326.html?fbclid=IwAR2nCyBrPPkf5YGtesYlAhAA9JRIbwBWLw_ZkZDSv7oie9VljKA3_nSt8vQ


Konec pohádek 

> Šípková Růženka se nikdy neprobudí, protože princ se neodváží sundat si respirátor, aby ji mohl 

políbit. >              

> Trpaslíci vyženou Sněhurku,aby nedostali pokutu za ubytovací služby. >            

> Honza nevycestuje do sousedního království vysvobodit princeznu, protože nemá očkovací průkaz. 

>          

> Zlatovláska kvůli zavřeným kadeřnictvím přestane být zlatovlasá. >          

> Dlouhý s Bystrozrakým přijdou o Širokého, neboť ten kvůli nadváze skončí na plicní ventilaci. >        

> Maruška nedonese z lesa jahody, protože 12 měsíčků se schází jen videokonferenčně. >              

> Karkulčina babička zemře hlady, neboť Karkulka je ze sousedního okresu. >           

> Jezinky neunesou Smolíčka, neboť ten jim neotevře, protože nejsou rodinní příslušníci.>        

> Popelka nejde na ples, protože ty jsou zakázané. >         

> A kašpárek pohádky neuvede protože má funkci ve vládě... 

>              

  

 


