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Vážení přátelé,  
omezení venkovního celkového počtu dvou osob nadále trvá, takže nám nezbývá, než 
pokračovat v dosavadní praxi individuálních vycházek, či výšlapů v malých skupinkách. Což 
současně znamená, že avízované společné oficiální výlety musím zase zrušit. Naposled naše 

skupinka podnikla výlet v neděli 11. dubna 2021, kdy jsme se za příjemného jarního 
slunečného počasí vypravili na okruh v okolí Sovolusek. Postupně jsme prošli Hlinečí, ze 

Jesínkami jsme se vydali přes louky k rybníku s kapličkou, od kterého jsme pokračovali 

lukami do Polomu. Pak už jsme došli do prostoru bývalé obce Skoky s poutním kostelem 

nad přehradou na řece Střela u Žlutic. Okruh jsme zakončili po cyklostezce kolem Rohrerova 
mlýna zpět do Sovolusek. 

Pro případné zájemce jsou k dispozici fotky na Rajčeti: 2021/04 Tepelská vrchovina - Okolím 

Sovolusek do Skoků – František Wohlmuth – album na Rajčeti (idnes.cz) 

Vláďa Zedník zpracoval video z našeho pobytu v Polsku na pobřeží Baltského moře: 

Vážení  turisté,"Poláci" i "Nepoláci", 

     na Youtube se můžete nyní podívat na video z našeho pobytu na polském Baltu v září 

2019. Věřím. že si účastníci  ájezdu rádi zavzpomínají na nádherné, společně prožité chvíle. 

     A ty, kdo s námi nebyli, zvu na videoprocházku po největší cihlové stavbě na světě, 

křižáckém hradu Malbork. Další záběry jsou mimo jiné ze Slovinského národního parku, jehož 

atrakcí je území pohyblivých písečných dun - takzvaná polská Sahara. Vidět můžete mimo 

jiné i Elblaský kanál, místo, kde lodě plují na kolejích po souši. A kdo se vydrží dívat až do 

konce bude svědkem, jak jsme jako první na světě odhalili záhadu Křivého lesa. V něm se 

borovice hned u země ohýbají v pravém úhlu, a všechny směrem na sever. Proč tomu tak je, 

na to přišel náš František.  https://youtu.be/XGBDD1irp6g 

 P.S. Video je do počítače ke stáhnutí zde:  

www.uschovna.cz/zasilka/KGDZ9GUR57NWS9DI-YMT 
Vláďa. 

https://fjw.rajce.idnes.cz/2021_04_Tepelska_vrchovina_-_Okolim_Sovolusek_do_Skoku/
https://fjw.rajce.idnes.cz/2021_04_Tepelska_vrchovina_-_Okolim_Sovolusek_do_Skoku/
https://youtu.be/XGBDD1irp6g
http://www.uschovna.cz/zasilka/KGDZ9GUR57NWS9DI-YMT


V přípravě pokračuje i výlet do německého pohoří Harz ve dnech 16. – 19. září 2021. 

Počet zájemců činí k dnešnímu dni 24, takže zbývá ještě 15 volných míst. Kromě dříve 

uvedených se dále přihlásili: PT Gubetiniová, Vltavská, Benešová Alena, Vondrašová, 

Růžičková, Křivánková, Kučerová, Zemanová Renata, Jindrová, Kommers, Štětina.  Ubytovaní 

budeme ve 3* hotelu Acron Quedlinburg nedaleko historického jádra tohoto kouzelného 

města ve dvoulůžkových pokojích. V případě ubytování se snídaní by cena neměla převýšit 7 

tis. Kč. Před večeří v hotelu dávám přednost večernímu jídlu v místních hospůdkách. konečná 

cena bude známa, až mi sdělí cenu dopravce. Program je k dispozici v příloze. 

Minulý týden se na ostrovskou radnici obrátil pan Mutz z partnerského města 

Wunsiedel s tím, že by chtěli s jejich turistickým oddílem udělat pochod z Wunsiedelu do 

Ostrova a chtěli by také účastníky z Ostrova, kteří by se pochodu zúčastnili. Bude dávat inzerát 

u nich do novin  Frankenpost a lákat lidi k účasti na pochodu. Je mu jasné, že se nyní nedá říci, 

jak se bude situace vyvíjet a jestli bude možné pochod realizovat. Z jeho pohledu by to 

samozřejmě byla velká škoda, kdyby se akce neuskutečnila, začne tedy s organizací a 

přípravami, protože v případě, že se situace uvolní, musí být vše náležitě zorganizováno, i když 

podstupuje určité riziko. Byl  také přiložen mail novinám Frankenpost s informacemi, že by se 

jednalo o několikadenní (4-5) pochod v termínu od 14. - 21. 6. 2021, celková délka je cca 85 

km a denně by se mělo zdolat 20 km. 

Za náš odbor KČT jsem přislíbil akci podpořit a s organizátory z Wunsiedelu spolupracovat. 

Termín vhodně navazuje na sobotu 19. června 2021, kdy plánujeme jubilejní 50. ročník KV50 - 

Karlovarského letního slunovratu. 

Tož tak. S pozdravem FJW  

 

 

HLASY A OHLASY Z NAŠÍ TURISTICKÉ TLUPY 
 

V Ostrově nad Ohří vzbudilo rozpaky a rozhořčení nad kácením stromů v zámeckém parku. 
Vyjádřil se k tomu i Honza Klikar:  
 

... o poražených stromech je již zbytečné diskutovat, vedení města nám důvody 

ve „Zpravodaji“ jistě prudce a bez rozpaků vysvětlí. Ostrovským parkem prošly za posledních 

30 let dvě „fronty“, při kterých bylo vykáceno mnoho desítek /spíše stovek/ stromů a keřů. 

Byly zničeny dva můstky přes řeku Bystřici, slepé rameno řeky Bystřice kolem jižní části parku 

včetně původního ohrazení či zdi. Když jsme se do Ostrova v roce 1961 přestěhovali, park byl 

jiný. Na druhou stranu musím přiznat, že byla jistě za nemalé finanční prostředky vybudována 

Zborníkova „irská“ lavice kolem říčky Bystřice, která by byla vhodná pro mnohem větší řeku, 

přibylo několik tenisových kurtů /původně byly pouze 2/, které v parku v minulosti nikdy 

nebyly. Patrně někdo z městských zastupitelů začal hrát tenis. Nevím ale kdo, neboť jsem 

s tenisem v ostrovském parku v roce 1974 definitivně skončil. Úpravy kolem Paláce princů a 

Letohrádku se naštěstí vydařily. 



Také nesmím zapomenout na to, že byly směrem ke hřbitovu vysázeny lípy, které jednou 

nebudou mít pro svůj další růst vzhledem ke své blízkosti patřičný prostor. Když více zaprší, 

tak jsou hlavní cesty v parku plné kaluží, což je dokladem toho, že se špatně udělaly základy 

cest. Byla to nekonečná, několik měsíců trvající práce s žalostným výsledkem. A dost. Moc mě 

mrzí, že nemám na žádném obrázku ten nádherný jistě více než 200 let starý buk ... Přeji Ti a 

všem úterním turistům příjemné počasí na všechny vaše jarní procházky. 

H.  

 

Pavel Pospíšil upozornil na následující podcast o Moldavsku: 

Na skok v nejchudší zemi Evropy. Šeď a vodka na každém kroku on Apple Podcasts 

Moldavsko není ani v nejmenším tradiční turistickou destinací. V roce 2016 do země zavítalo 

jen něco málo přes 100 000 návštěvníků. Jaké je hlavní město Kišiněv? Jak se tam dá trávit čas 

a je tam pro našince levně? O tom všem si povídáme s kolegou Jakubem Štěpánkem, který si 

specifického kouzla Kišiněva užíval v roce 2020. 

Šeď a vodka na každém kroku. Na skok v nejchudší zemi Evropy - Novinky.cz 

https://podcasts.apple.com/cz/podcast/na-skok-v-nejchud%C5%A1%C3%AD-zemi-evropy-

%C5%A1e%C4%8F-a-vodka-na-ka%C5%BEd%C3%A9m-

kroku/id1558645173?i=1000516928426  

 

Ing. Richard Grégr nabízí další přednášku: 

..  ve čtvrtek 22. dubna bude přednáška o národních parcích a přírodě, skalních branách USA. 

Mluvit a povídat bude dr. Vladimír Budil. Koná se v 19 hodin na google meet. Přihlašovat se 

bude možné cca od 18.45. 

Prosím, pište, volejte jakož i jinak "obtěžujte" :-) Richard Grégr - S737909512 

 

 

Hedvika Bořková ·  

Nabízím uvolněné místo statečnému 
seniorovi nad 65 let, který bude naočkován 
a nebál by se odletět s naší partou dříve narozených 29.5.tohoto roku na ostrov 
Rhodos . 
Značka: dobrá parta-umíme se bavi 

 

Tajemný zámek, kam nevede ani turistická značka. 
Valeč je barokní perla Doupovských hor 

4hektarová zámecká zahrada, téměř tři desítky soch od Matyáše Brauna a 
překvapivě třeba skleník v nadmořské výšce 550 metrů. To všechno je součástí 
barokní perly Doupovských hor, zámku Valeč. Ročně tam nepřijde   ani 10 tisíc 
platících návštěvníků, a to zámek stojí jen pár kilometrů od dálnice mezi Prahou 
a Karlovými Vary. Navnadit vás ale může skvělá online prohlídka a také to, že 
zámecký park je přístupný i v době pandemie. Tahákem je scénicky nasvícené 

https://www.novinky.cz/podcasty/clanek/na-skok-v-nejchudsi-zemi-evropy-sed-a-vodka-na-kazdem-kroku-40356814#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=ssQdo6Sf7So-202104131931&dop_id=40356814&source=hp&seq_no=6&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://podcasts.apple.com/cz/podcast/na-skok-v-nejchud%C5%A1%C3%AD-zemi-evropy-%C5%A1e%C4%8F-a-vodka-na-ka%C5%BEd%C3%A9m-kroku/id1558645173?i=1000516928426
https://podcasts.apple.com/cz/podcast/na-skok-v-nejchud%C5%A1%C3%AD-zemi-evropy-%C5%A1e%C4%8F-a-vodka-na-ka%C5%BEd%C3%A9m-kroku/id1558645173?i=1000516928426
https://podcasts.apple.com/cz/podcast/na-skok-v-nejchud%C5%A1%C3%AD-zemi-evropy-%C5%A1e%C4%8F-a-vodka-na-ka%C5%BEd%C3%A9m-kroku/id1558645173?i=1000516928426
https://www.facebook.com/hedvika.kv?__cft__%5b0%5d=AZWtFe3VbNLAh29R07QDvww0u9668vWmst3we2zChWq-0O1KRKQlctYqogn6w3Ifn0QXmWXiye_r5AdWZKZaSsygEAliokWqQDM0rJxyRCSr3h1U1qzXU-KD9VXgR9qETz1LM0dqsvsuD_CKS3SGtOM5pTeghyCSnaa0tZTHm3yA4A&__tn__=-UC%2CP-y-R


lapidárium se sochami Matyáše Brauna, a tak online prohlídka nemůže začí t 
ničím jiným. Po pár sekundách se ale kamera vrací na světlo a zabírá z  mnoha 

úhlů zámek a rozsáhlé zahrady, ve kterých stojí kastelán Tomáš Petr.  
Tajemný zámek, kam nevede ani turistická značka. Valeč je barokní perla Doupovských hor | 
Radiožurnál (rozhlas.cz) 
 

Karlovarský kraj podpoří Klub českých turistů 
Rada Karlovarského kraje odsouhlasila poskytnutí dotace Klubu českých turistů (KČT) 
na údržbu a nové značení cyklotras v roce 2021. Z krajského rozpočtu vyčlenila částku 
300 tisíc korun.   
„Jedná se o individuální dotaci, o kterou Klub českých turistů žádá každoročně. Právě 
klub turistů obstarává kontroly všech vyznačených cyklotras a cyklostezek v kraji, 
zajišťuje opravu zjištěných závad ve značení, a to v souladu s naplňováním 
dlouhodobé koncepce údržby a rozvoje sítě cyklotras na území regionu. 
V Karlovarském kraji se cyklistika těší velké oblibě, a právě proto je také naší snahou 
Klub českých turistů v této činnosti podpořit,“ uvedl radní pro oblast regionálního 
rozvoje a projektového řízení Patrik Pizinger.     
Karlovarský kraj poskytuje dotace na nové a na obnovu poškozeného značení již od 
roku 2003. V současné době spravuje KČT více než 2000 kilometrů cyklistických tras 
a stezek v kraji. Cílená podpora v podobě krajské dotace vede ke zkvalitnění značení 
tras a stezek. Tento fakt potvrzuje také zvýšení návštěvnosti regionu z řad domácích i 
zahraničních cykloturistů.                
„Určitou formu kontroly provedené práce nabízí také zpětná vazba od cyklistů či turistů. 
Značení v našem kraji je dlouhodobě vyzdvihováno na konferencích, workshopech či 
na pravidelných setkáních týkajících se cyklistiky a je považováno za jedno 
z nejlepších v České republice. I to svědčí o skvělé práci Klubu českých turistů,“ doplnil 
radní Patrik Pizinger.   
 
 

BABINSKÉHO KÁMEN nedaleko Krušovic 
(42) BABINSKÉHO KÁMEN nedaleko Krušovic - YouTube 
 

Svůj pramen měla kdysi každá vesnička, 

říká zachránce studánek v pohraničí 
6. dubna 2021   
Kdysi dávno o nich lidé věděli. Studánky s minerálkami, které vyvěraly v 
pohraničí, místní čistili a pečlivě udržovali. Jenže doba se změnila. Po 
odsunu Němců řada pramínků v lesích a na loukách zarostla, voda se z nich 
ztratila a lidé na ně zapomněli. To se nyní snaží změnit skupina nadšenců. 
Pátrají v kraji po zapomenutých minerálních pramenech, vrací jim život a 

snaží se, aby i v budoucnu nabízely osvěžení kolemjdoucím. Jedním z nich 

je ředitel Městského muzea v Mariánských Lázních Jaromír Bartoš. 

Svůj pramen měla kdysi každá vesnička, říká zachránce studánek v pohraničí - iDNES.cz 

 

https://radiozurnal.rozhlas.cz/hrady-a-zamky-online-kam-se-muzete-vydat-i-v-case-koronavirovych-omezeni-8466399/3?fbclid=IwAR0sgWbfousQCwKYZ_n7IIe0AxbYVkfosVC-X4xFH4Q3sa4zuLVxbGgA5bs
https://radiozurnal.rozhlas.cz/hrady-a-zamky-online-kam-se-muzete-vydat-i-v-case-koronavirovych-omezeni-8466399/3?fbclid=IwAR0sgWbfousQCwKYZ_n7IIe0AxbYVkfosVC-X4xFH4Q3sa4zuLVxbGgA5bs
https://www.youtube.com/watch?v=G6YVhqTcJ50
https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/mineralni-pramen-studanka-pohranici-rozhovor-jaromir-bartos.A210331_601579_vary-zpravy_ba?


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poklady našich lesů, které nám 
závidí celý svět – turistické značky 

 

Vydat do lesa se můžete s mapou nebo mobilem v ruce. Existuje ale i mnohem 
romantičtější cesta – nechat se vést turistickým značením. 
Barevné turistické značky si v lese určitě už všiml každý z nás. Jen ve slovenských 
lesích pokrývají více než 15 000 kilometrů tras. Zatímco někteří je v průběhu túry 
využívají k navigaci, pro mnohé jsou estetickou ozdobou bez praktického využití. Jak 
se v nich vyznat co nejlépe? A jak vlastně turistické značení vzniklo a čím se od sebe 
odlišují jeho barvy?  

Už od roku 1874 
Na úvod jedna zajímavost – naše značení turistických tras patří díky tradici ještě z dob 
Československa k nejlepším na celém světě. Systém pruhů a čtyř základních barev, 
který známe z našich lesů, od nás přebraly nejen okolní země jako Polsko nebo 
Ukrajina, ale i daleká Brazílie.  
První turistické značení se na našem území objevilo už v roce 1874 v Štiavnických 
vrších. Od té doby začala vznikat hustá síť značek a stezek, kterým v našich končinách 
pomohlo hned několik skutečností – přístupnost lesů, rozmanitý reliéf krajiny, stejně 
jako vznik státní normy, která od roku 1989 určuje jasný systém, kterým se značení 
řídí. 

Čtyři barvy 
Rozdělení na čtyři základní barvy – červenou, modrou, zelenou a žlutou – vzniklo už 
téměř před stoletím v meziválečném Československu. Jednotlivé barvy určují význam 
trasy – od červených, které vedou po náročných trasách mezinárodního významu, přes 
regionální modré a nástupové stezky, označené zelenou, až po žluté, znázorňující 
regionální trasy a zkratky.  
Zároveň ale platí i pravidlo, že trasy stejných barev by se neměly křížit, aby 

nedocházelo na křižovatkách takových cest k nechtěným nedorozuměním. 



Další zajímavosti 
Doteď byla řeč jen o klasických turistických značkách – čtvercích s rozměry 10 × 10 
centimetrů se třemi vodorovnými pruhy. Kromě nich se ale v lesích nacházejí i 
takzvané směrovky, upozorňující na změnu směru trasy, nebo rozcestníky, vyskytující 
se na křižovatkách vícero cest.  
Pestré je také umístění značek – od nejklasičtějšího na stromech přes různé balvany 
nebo kovové tyče – ty slouží dobře hlavně na místech, která bývají v zimě hustě 
zasněžená. Všeobecně ale platí platí, že rozestupy mezi dvěma značkami by měly být 
v rozmezí od 200 do 250 metrů. 
 
 

Historik Šustek: Češi uvěřili nechutné 
propagandě, nejsme proradný národ 
(42) Historik Šustek: Češi uvěřili nechutné propagandě, nejsme proradný národ - YouTube 

 

 

Kverulant podal žalobu proti zavření Pražského hradu Zemanem 

 

Počátkem října loňského roku prezident Zeman zcela uzavřel Pražský 

hrad. Totální zákaz vstupu platí doposud. Podle Kverulanta je Zemanův 

postup ukázkou arogantního a papalášského chování. Hrad v historii 

zavřeli jen němečtí okupanti. Proto Kverulant.org  v půlce března 2021 

vyzval Miloše Zemana dopisem, aby vrátil Pražský hrad veřejnosti, 

zpřístupnil jej, zrušil ponižující kontroly a odvolal vojáky s útočnými 

puškami. To se nestalo a tak se Kverulant o otevření začal 

soudit.  Pomozte Kverulantovi nést soudní výlohy v  boj proti mocnému 

arogantnímu papalášovi alespoň symbolickým finančním darem. 

 

Vyvěšení červených trenýrek na Pražském hradě v září 2015 mělo 

prezidentovi  připomenout jeho buranské chování. V reakci na to Zeman v roce 

2016 zneužil zpráv o teroristických útocích v Evropě a uzavřel Hrad 

svobodnému pohybu a zavedl na něm plošné policejní kontroly. Ty vedly 

k tomu, že Zeman pro případné skutečné teroristy vytvořil snadný terč 

v podobě dlouhých front na Hradčanském náměstí. 

 

Ani když se bezpečnostní situace uklidnila, Zeman od ponižujících osobních 

prohlídek všech neupustil. Naopak, k policistům přibyli ještě vojáci s útočnými 

puškami, aby vzbuzovali dojem, že naše země je v ohrožení. V takovém státě 

se vrchnosti totiž lépe vládne. V jarní první epidemické vlně Hrad zavřel zcela 

na více než dva měsíce a zákaz vstupu zopakoval 9. října 2020. Tento zákaz 

platí doposud a stejně jako „za Němců“ kdo má speciální kartičku od velitelství“, 

projít může. 

https://www.youtube.com/watch?v=IHHGBJX1YlE
https://list-manage1.us4.list-manage.com/track/click?u=5099a587511f4f2b9e44a8ef6&id=a5703da901&e=be724c9bd0
https://list-manage1.us4.list-manage.com/track/click?u=5099a587511f4f2b9e44a8ef6&id=a5703da901&e=be724c9bd0


 

Historie 

Karel IV. se zde snažil vytvořit nové kulturní centrum Evropy, císař Rudolf II. 

směle pokračoval v této tradici, první prezident Československa T. G. Masaryk 

povolal slovinského architekta Jože Plečnika, aby elegantně dotvořil nádheru 

pnoucí se nad Prahou.  

 

Komunistický režim si nejdůležitější památky nevážil tolik jako rozkazů z 

Moskvy, takže prezidenta Václava Havla čekalo hodně práce, aby se 

napáchané škody daly do pořádku. Překvapivě i Václav Klaus přispěl několika 

prvky, které alespoň decentně navazovaly na tradici, že Pražský hrad je 

výkladní skříň české kultury. 

 

Současný prezident Miloš Zeman si však hrad uzmul pro sebe a svoje vazaly, 

aby si zde vytvářeli soukromé oslavy narozenin, a jediné, co na Hradě 

vybudoval, jsou jarmareční dřevěné přístřešky, aby na policisty provádějící 

„filcung“ nepršelo. 

 

Areál Pražského hradu byl otevřen ve dne i v noci prakticky od nepaměti. Je jen 

těžko přestavitelné, že by katedrála svatého Víta byla v uzavřeném prostoru, 

který slouží výhradně potřebám panovníka či presidenta. Vedle katedrály stojí i 

restaurace Vikárka, která zde fungovala několik staletí a měla otevřeno do 

pozdních hodin. V nižších částech Pražského hradu, například ve Zlaté uličce, 

se i běžně bydlelo. V oblasti byly krámy a obchody (dnes by se řeklo 

provozovny s prodejem zboží) a celý prostor sloužil k obvyklému pohybu lidí 

bez omezení. 

 

Pouze v případě německé okupace v roce 1939 byl Pražský hrad obsazen 

německými vojsky, která zabránila volnému průchodu osob Pražským hradem: 

„I. nádvoří němečtí vojáci uzavřeli strážemi, takže příchod na hrad byl se strany 

Hradčan možný jen IV. nádvořím (Průchod I. nádvořím byl uvolněn ve druhé 

polovině dubna 1939.). Na požádání umožnili však p. kardinálovi průjezd 

Matyášovou bránou ve dnech velikonočních svátků. Třetí nádvoří uzavřeli 

strážemi u podjezdu k chrámu sv. Víta a pod chodbou do oratoře. Projíti směl 

jen ten, kdo se mohl vykázati legitimací, kterou vydalo velitelství 3. sboru. 

Takové legitimace obdrželi všichni zaměstnanci kanceláře presidentovy. 

Kontrola dála se liberálně a při vchodu pod balkonem na III. nádvoří vůbec ne.“ 

píše Pavel Zeman, v publikaci Paměť a dějiny. 

 

Podle vzpomínek pamětníků byl po válce Hrad otevřen ve  dne v noci až do 

presidentství Václava Klause. I ten však omezil volný pohyb občanů jen málo. 

Hrad byl v letní sezóně zpřístupněn veřejnosti od 5:00 do 24:00 hod a v zimním 

režimu od 6:00 do 23:00. 

 

Po vyvěšení červených trenýrek na Pražském hradě, zneužil Zeman zpráv o 



 

teroristických útocích v Evropě a uzavřel v roce 2016 Hrad svobodnému 

pohybu. V jarní epidemické vlně roku 2020 Hrad zavřel zcela na více než dva 

měsíce a zákaz vstupu zopakoval 9. října 2020. Tento zákaz platí doposud a 

stejně jako „za Němců“ kdo má speciální kartičku od velitelství“, projít může. 

 

Žaloba 

Podle Kverulanta nemá zavření Hradu oporu v zákoně.  Lidé okolo prezidenta 

zřejmě zneužili toho, že areál Hradu je deklarován jako soukromě spravovaný 

dvůr, kam si někoho můžou pustit a někoho jiného nikoliv. Čili že je to něco 

jako vnitroblok.  Proto Kverulant oznámil Pražskému magistrátu svolání velmi 

malého veřejného shromáždění na náměstí U svatého Jiří  uvnitř areálu 

Pražského hradu. Což je prostranství s Carratiho kašnou mezi svatovítskou 

katedrálou, Novým proboštstvím, svatojiřskou bazilikou a Starým královským 

palácem. Cílem shromáždění je vyjádření nesouhlasu s uzavřením oblasti 

Pražského hradu svolané u příležitosti mezinárodního dne památek a sídel a 

doba konání je naplánována na 18. dubna 2021, od 12:00 do 14:00. 

 

Podle Kverulantova názoru je toto náměstí veřejným prostranstvím, pak mělo 

být automaticky povoleno. Nebylo. Magistrát Kverulantovi odpověděl, 

že „shromáždění se má konat pod širým nebem mimo veřejná 

prostranství“.  Podle magistrátu je to náměstní U svatého Jiří  jen jakýmsi 

privátním dvorečkem prezidenta a tak k ohlášce shromáždění od Kverulanta 

požaduje doložení písemného souhlas vlastníka. Kverulant tento souhlas ze 

zřejmých důvodů nedoložil. Magistrát celou věc usnesením z 29. března 2021 

odložil, jinými slovy, shromáždění nepovolil. Proti tomu se Kverulant vzápětí 

odvolal na ministerstvo vnitra. Nijak překvapivě se Hamáčkovo ministerstvo se 

přiklonilo k magistrátnímu výkladu, že Pražský hrad je jen jakými privátním 

dvorkem Zemana jeho kamarily . 

 

Kverulant rozhodnutí vnitra napadl dne 13 dubna správní žalobou. Kverulant 

chce věřit, že soud dospěje k závěru, že areál Pražského hrdu je fakticky 

veřejné prostranství a v právním státě jej nelze ho jen tak zavřít. Jinými slovy, 

pokud Kverulant vyhraje, měl by se Hrad vrátit občanům. 

 

Dílčí vítězství a prosba o podporu 

Kverulant již v boji proti Zemanově kamarile zaznamenal dílčí vítězství. Zeman 

otevřel část zahrad. Nicméně  otevření Jeleního příkopu, Královské a Jižní 

zahrady od 2. dubna 2021 v době od 10:00 do 17:00 nelze považovat za 

otevření Pražského hradu. Stále platí, že Zeman znepřístupnil veřejnosti 

prakticky celou městskou čtvrť, a to jenom proto, aby ukázal svou moc. Zavřel 

nám, občanům republiky, místo bytostně spojené s naší státností a s našimi 

křesťanskými kořeny. S tím se nelze smířit. Pokud se vám toto arogantní 

chování příčí, podpořte naše úsilí v této kauze alespoň symbolickým finančním 

darem.     Za tým Kverulant.org Vojtěch Razima 
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