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Vážení přátelé,  

plánované uvolnění od příštího pátku nám již umožňuje pokračovat v našich pravidelných kratších 

úterních výletech pro seniory, byť celkový počet osob je 20. V úterý 13. dubna podnikneme první 

oficiální výlet pod vedením Pavla Mrhálka na hrad Hungerberg u Bochova.  

Na Velký pátek 2. dubna 2021 jsme se vypravili v menší skupině z Brtě na 16 km pěší okruh okolím 

Otročína. Našim cílem byl pramen Otročínské kyselky a vesnická památková zóna v Beranově. 

2021/04 Tepelská vrchovina - okolím Otročína do Beranova – František Wohlmuth – album na Rajčeti 

(idnes.cz) 

Moc smutnou zprávu jsem dnes obdržel od Aleny Šimonové: 
Ahoj Františku. Nevím, jestli už víš, že nám včera umřela Janička Sedlačíková. Je to pro nás 
všechny, co jsme jí znali, veliká bolest. Snad se tam na druhém břehu bude mít dobře. 
 
Ing. Jana Sedlačíkova podlehla covidu ve věku nedožitých 59 let. Mnozí z vás ji asi příliš 
neznáte, protože kvůli své dlouhodobé nemoci se nemohla našich pěších túr příliš zúčastňovat. 
Ještě v únoru mi napsala: 
Ahoj Františku, je to trochu jinak. Ráda bych se cítila turistkou. Po čtyřech letech posilování 
svého zkolabovaného imunitního systému se konečně cítím trochu lépe. Po tvém vzoru jsem 
si našla v Ostrově trasu, kterou se snažím chodit každý den. Je dlouhá 800 m a dokud se mi 
nepodaří zvládnout ji rychlostí 4 km/hod., tak ji nechci prodlužovat. Takže, jaká já jsem 
turistka!? Zaplatila jsem příspěvky, protože si především vážím tebe, oceňuji tvoji práci pro 
Klub ČT a přijde mi tato aktivita (tj. společná turistika) především pro seniory jako nejbáječnější 
činnost posilující zdraví. Nejen fyzické, ale i psychické. 
Čest její památce, věnujte ji prosím tichou vzpomínku.  R. I. P. 
 
Vážení a milí přátelé, nepodceňujte tuto nemoc, dodržujete prosím pokud možno všechna 
doporučené opatření a posilujte svoji odolnost pobytem na zdravém povětří. 

S pozdravem FJW! 

 

Důležitá informace hospodářky Jiřiny Daňkové: 

Milí turisté, 

od pondělí 12 dubna bude náš život řídit pandemický zákon, a tak lze organizovaně předávat 

přelepky do legitimací KČT a klientům VZP potvrzení o platbě členských příspěvků. Je nutné 

rozdělit naše členy podle abecedy,  rozdělení v tabulce)  aby se nás nesetkalo v jeden čas mnoho. 

Pokud někdo nebude moci přijít v uvedeném dni, prosím, neomlouvejte se. Po ukončení akce a 

podle výsledku určím ještě jeden termín. Přelepky i potvrzení vydám i pro kolegu či kolegyni.  

 

Akce proběhne v příštím týdnu,  

a to v budově Slovanu, Dr. Davida Bechera 1009/18, Karlovy Vary 

Ráda bych dojela i do Ostrova, bohužel v současné době tam není možnost zázemí, prosím 

ostrovské o návštěvu Varů. 

 

https://fjw.rajce.idnes.cz/2021_04_Tepelska_vrchovina_-_okolim_Otrocina_do_Beranova/
https://fjw.rajce.idnes.cz/2021_04_Tepelska_vrchovina_-_okolim_Otrocina_do_Beranova/


Datum Čas Příjmení dle abecedy 

Pondělí 12.4.2021 12:00 – 15:00 A  až  G 

Úterý 13.4.2021 12:00 – 15:00 H  až  K 

Středa 14.4.2021 12:00 – 15:00 L  až  O 

Čtvrtek 15.4.2021 12:00 – 15:00 P až  S 

Pátek 16.4. 2021 11:00 – 14:00 Š až  Z 

 

Současně vám vydám oblastní turistické kalendáře na rok 2021. 

Také připomínám, že bude možnost přispět na dobrou věc, a to zakoupením čtyřlístku jako 

vždy na Nový rok !! Minimální částka je Kč 30,-- . Prosím, připravte si drobné.  

Těším se na setkání s vámi. Se srdečným pozdravem  

Jiřina Daňková, tel 732 736 589 

 

HLASY A OHLASY Z NAŠÍ TURISTICKÉ TLUPY 

 

Jana Antlová: 

...mám čas, tak sedím u PC a pročítám hodně zpráv a nedá mi to nezareagovat na příspěvek pana Marka 

Ludvíka na Moldávii. Já s ním souhlasím, že letošní rok nám na takového cesty ještě nepřeje. Když 

někam jedu, tak chci poznávat krásy dané lokality, způsob jejich života v pohodě. Věřím, že se snad 

Evropa během letošního roku proočkuje a budou jasné podmínky na cestování. Nejsem z covidu 

vyplašená, ale situaci ani nepodceňuji. Chodím hodně do přírody za zimu mám našlapáno přes 350 km, 

ale teď makám na zahradě. Přeji Ti pevné zdraví a těším se na nějaký společný výšlap, až nám to povolí. 

Jana 

 

Kristína Pátková 

O Krupce a její historii   

https://www.youtube.com/watch?v=ikVOfhUe7PM 

 

----------------------- 
 

VIDEOSERIÁL: Jak naplno využívat chytrý mobil 

Jak si nainstalovat do mobilu internet? Jak používat nejrůznější aplikace, mapy 

a další vychytávky? Vše se dozvíte postupně v našem novém videoseriálu. 

Podívat se můžete zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=ikVOfhUe7PM


VIDEOSERIÁL: Komunikujeme přes Whats App. 
Jak aplikaci nastavit a jak ji používat? 
30. 3. 2021 

Být v kontaktu s rodinou a přáteli. To je nyní, vedle zdraví, nejčastější přání většiny lidí. A 
protože často nemůžeme být v kontaktu osobním, spojení mezi lidmi pomáhají 
zprostředkovat chytrá technická řešení. Jednou z nich je i mobilní aplikace Whats App. 

VIDEOSERIÁL: Komunikujeme přes Whats App. Jak aplikaci nastavit a jak ji používat? | i60.cz 

 

Dlouhá výluka u Karlových Varů končí, vlaky mezi 
Dalovice a Hájek vrátí v sobotu 10. dubna 2021 

 

Po téměř roce budou jezdit vlaky mezi Chomutovem a Karlovými Vary opět bez 
omezení. Správa železnic ukončí dlouhou výluku úseku Dalovice – Hájek, kde 
nejezdily vlaky od loňského května. Důvodem byly úpravy trati kvůli sesunutému 
svahu v roce 2018. 

O konci výluky informovaly České dráhy. „Od soboty 10. dubna 2021 bude výluka v 
úseku Hájek – Dalovice ukončena a provoz vlaků Českých drah bude obnoven podle 

pravidelných jízdních řádů. Do pátku 9. dubna 2021 (včetně) ale zatím platí stávající 
omezení a všechny vlaky jsou ve vyloučeném úseku nahrazeny autobusy,“ řekla 
mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. 

Dlouhá výluka u Karlových Varů končí, vlaky mezi Dalovice a Hájek vrátí v sobotu - Zdopravy.cz 

 

https://www.i60.cz/clanek/detail/27731/videoserial-komunikujeme-pres-whats-app-jak-aplikaci-nastavit-v-chytrem-mobilu-a-jak-ji-pouzivat
https://zdopravy.cz/dlouha-vyluka-u-karlovych-varu-konci-vlaky-mezi-dalovice-a-hajek-vrati-v-sobotu-78404/?fbclid=IwAR3l46oLu2pQjsa_9puyIFuaq-GZ8BiXfqBJYbja-T0OU18lB1VCdDi3NME


Neuvěřitelné, jaké jsou dneska možnosti. 

Zelené tečky na této mapě Google Earth představují rozhlasové stanice po celém světě. 
Klikněte na některou z teček a hned uslyšíte tu stanici s velmi dobrou recepcí. Například 
v polovině cesty na východním pobřeží Irska, tam je stanice, která hraje irskou 
hospodskou hudbu. 
 
http://radio.garden/live/toulouse/radiopresences 

Radio Garden – Karlovy Vary 

 

 

 

Národní památkový ústav Loket 

Nedávno zahájená obnova theatronu v zámeckém parku ve Valči je ojedinělou příležitostí 

důkladně prozkoumat pozoruhodnou stavbu, o jejíž funkci i době vzniku se mnoho 

informací nedochovalo. Stavba nejspíš sloužila pro divadelní a hudební produkce pod 

širým nebem, ovšem zda její tři terasy byly jevištěm nebo naopak hledištěm, zatím není 

známo. Snímky jsou ukázkou ze vstupní dokumentace theatronu před zahájením 

vlastních prací obnovy. Dokumentace má sloužit jako pomůcka k co nejvěrnějšímu 

dodržení autentického charakteru zdiva a zachování informace o objevených detailech 

výstavby. Využíváme všech dostupných prostředků, např. leteckého laserového 

skenování v kombinaci s geodetickým zaměřením, snímání z bezpilotního letového 

prostředku, i detailní průzkum zdiva a souvisejících terénů. Využíváme rovněž i 

trojrozměrné dokumentace. Součástí je i archeologický průzkum. 

 

http://radio.garden/live/toulouse/radiopresences?fbclid=IwAR0BYX2WaJYg9Ww5ISgetBLxoTzP67Qh48l2bOPFBVfrENMBr2j0HLJfdmg
http://radio.garden/visit/karlovy-vary/2rc5MiCF
https://www.facebook.com/npuloket/?__cft__%5b0%5d=AZWDaH9EWbCHce1W1SObTKRuBtm2BtMQNJHpOF6fFN4p19XOgcn6MCkuxWCoFdb5D29w_gdq7obwdG9nC3S7DSQYMP_X2BaJByZFTBtUxh36hfLo1e-0gXLkeUmsk1o_S3Tw1AVycTmBGMixMAnPND_B52NKXLx3kEe-6NJIZb6DwJFzkOLPtaAZ0r9JQOpnNgoJDgttN2iTW4jPlTTLScvi&__tn__=-UC%2CP-y-R


 

KAM po Česku duben 2021 

Protože je měsíc duben odvozen od dubů, kterým v tomto čase začíná růst nové listí, navrhuji jít si 

to osobně zkontrolovat. Třeba proto, že nejvíce dubů u nás roste v nížinách, a ne na horách, kam 

se dnes dostaneme snad jen jako Karkulka s potvrzením od babičky, že jí vezeme nákup. Jen 

nesmíme potkat vlka. Nebo proto, že sedlák Čupera tak převezl čerta v pohádce Jana Wericha „Až 

opadá listí z dubu“. Čupera byl pijan, ale pálilo mu to, když šlo do tuhého. Věděl, že na podzim dub 

všechny listy neshodí, až na jaře, když ty staré vytlačí ty nově rašící. Stejně tak i vy dobře víte, že 

sedět doma není totéž jako se jít projít, a třeba až k dubu. Jen prosím, nechovejte se jako někteří, 

třebas i mocní, buďte jiní, uvážliví, ohleduplní a dbající na zdraví své i svého okolí. 

KAM po Česku duben 2021 (kampocesku.cz) 

Štěpán Javůrek 6. dubna 2021  

KRUŠNHORSKÝ ROK 15 – SPISOVATEL ZDENĚK ŠMÍD NÁS OPUSTIL PŘED 10 LETY (9. 
dubna 2011) 

Proč bychom se netopili, aneb Vodácký průvodce pro Ofélii – Trojí čas hor – Proč 

bychom se nepotili, aneb jak se chodí po horách – Babinec – Proč bychom se netěšili, 

aneb Jak se držet nad vodou – Mé staré dobré Vary aneb Váš žoviální průvodce žitím a 

pitím – Pohádky pro dobrodruhy.  

To je jen výčet knih, které za svůj plodný život napsal spisovatel Zdeněk Šmíd. Že Vám ve 

výše uvedeném výčtu chybí ta nejznámější? Ano, pro všechny, kteří milují Krušné hory je 
tou nejkrásnější knihou Zdeňka Šmída CEJCH!  

Příběh několika generací horalů, kteří se milovali, žili, plodili děti a prožívali všední 

starosti ve svých horách, přes které se často valily katastrofy, neštěstí, problémy a 

hlavně – velké světové dějiny, které přicházejí, obracejí životy vzhůru nohama, aniž by se 

ptaly, či varovaly. To vše krásným vypravěčským stylem, který vás okamžitě vtáhne do 

děje. Kniha CEJCH byla také zdramatizována a mnohokrát reprízována nejprve v 

ústeckém Činoherním studiu a poté také v podání vynikajícího Západočeského divadla v 

Chebu. Chce se říct, kdo nečetl knihu, nebo neviděl tato představení, tomu k pochopení 

života našich předků v Krušných horách něco chybí.  

Zdeněk Šmíd odešel z tohoto světa před deseti lety. Díky tomu, co nám ve svém díle 

zanechal, však žije dál. Pojďme si tedy nyní krátce připomenout základní informace o 
jeho životě.  

Narodil se na Chodsku, ve městě Kdyni. Ve svém rodném kraji, konkrétně v Domažlicích, 

vystudoval gymnázium, po kterém následovalo studium pedagogické fakulty. Po 

ukončení studií se živil jako učitel a posléze, nutno podotknout že velice úspěšně, 

https://www.kampocesku.cz/clanek/29533/kam-po-cesku-duben-2021?fbclid=IwAR18fJcBxw3kZD33zcYlvcgCeERSU97ecrs1ojD8sM8d0DR9YNR85dwJC-8
https://www.facebook.com/SteJavOfficial/?__cft__%5b0%5d=AZWI42cwT_7uM3-Sfym6RAQmf3N2wcGim4yN4qJ6N8_2jzZD-4J0RonTzko8v0a6qB0UZ391JHDkWYfm8RLx-obzEwoerY5HTKTltBEa1A6WTBMe-B8KslZImRbKba3xETzeU05XQssNR7kaphID3O1yLo8COTTEutyBAE5dVkQgaOGKgYHkrYEtrxLfKPGgjst5Oy_0Cnjs6DsNBprpPvYz&__tn__=-UC%2CP-y-R


psaním knih. Talentů měl však mnohem více, byl například členem hudební skupiny 

Bochovští plavci, kteří se mimo jiné úspěšně účastnili sokolovské porty.  

To bylo již v době, kdy jej život na dlouhá léta zavál do Karlových Varů, kde našel svůj 

druhý domov. Odtud vyrážel do svých oblíbených Krušných hor, které tak krásně zvěčnil 

v několika svých knihách. Osobně považuji Zdeňka Šmída za ne zcela doceněného 

spisovatele a autora. Těm, kteří dosud na jeho knihy nenarazili, je vřele doporučuji. 

Připravuje se stavba malé vodní elektrárny na řece Ohři u Dubiny 
Tisková zpráva Asociace vodní turistiky a sportu 10. 2. 2021 
Na Ohři v lokalitě Dubina stojí rozvalený jez vysoký zhruba 2m, který se už spíše 
podobá balvanité peřeji, než klasickému jezu. Nápad vybudovat zde MVE mělo 
několik zájemců, ale jen jeden uspěl 
Skutečné dopady stavby MVE Dubina - článek - Vodácký průvodce www.raft.cz 
 

 

Karlovarská Vřídelní kolonáda se opět otevírá 

 

Karlovarská Vřídelní kolonáda bude od úterý 6. dubna opět přístupná 

veřejnosti. Otevřená bude promenádní hala včetně veřejných toalet. 

Přístupná budou i pítka s nejslavnějším karlovarským pramenem. 

Uzavřená nadále zůstává vřídelní síň, kde pokračují opravné práce. 

Otevírací doba v dubnu je od 10 do 17 hodin. 

Karlovarská Vřídelní kolonáda se opět otevírá (zpravykarlovarsko.cz) 

https://www.raft.cz/Clanek-Skutecne-dopady-stavby-MVE-Dubina.aspx?ID_clanku=2273
https://zpravykarlovarsko.cz/karlovarska-vridelni-kolonada-se-opet-otevira/?fbclid=IwAR0bO-TdZSU-No_DslaHZvbTrHpDbCHY4uu208j2FTP1AM1yUoiRnh_aBqw


Evropa hledá petrklíče!  

Vydejte se na jaře do přírody a dívejte se po petrklíčích, čili prvosenkách jarních. Až na nějakou 
narazíte, dejte nám vědět! Pomůžete tím vědě! Prvosenky rostou po celé Evropě – u silnic, na 
okraji lesa, na polích, velmi často u vody.  

www.cowslips.science #prvosenky #petrklice 

(23) Evropa hledá petrklíče - YouTube 

 

 

 

Z pošty od Jarmily Kolovratové: 

Je to ještě čeština? 

 
 
Do našeho jazyka proniká tolik nových slov, že pokud bychom se díky nějakému 
stroji času mohli potkat se svým dřívějším já, nedokázali bychom se sami se 
sebou domluvit a nestačili bychom se divit. 
 
" 
Zcela rutinně googlujeme, skypujeme, mailujeme, surfujeme po netu, 
uploadujeme a stahujeme aplikace, remastrujeme, esemeskujeme, chatujeme a 
blogujeme. Nemít písíčko nebo mobil může jen naprostý debil, bez tabletu a 
facebooku jste outsider, kdo neví co je instagram nebo twitter, jako by ani 
nebyl, stejně jako ten, kdo neumí stáhnout fotky z rajčete. Kolik účtů na 
sociálních sítích dnes máš, tolikrát jsi člověkem. Anebo kolik statusů denně 

https://www.youtube.com/hashtag/prvosenky
https://www.youtube.com/hashtag/petrklice
https://www.youtube.com/watch?v=nyOsz_Bw7X8


na svůj profil umístíš...dřív byl důležitý hlavně politický profil, dnes je 
hlavním životním cílem a největším challengem lidí udělat si při každém prdu 
selfie, best of pak vyvěsit na zeď, a získat co nejvíce lajků a smajlíků od 
svých followerů. Kdo není online a neumí jezdit na in-line bruslích je nula, 
stejně jako ten, kdo nemá vlastní webovou stránku, permici do fitka, nějakou 
tu kérku nebo piercing. To je snad horší než být trash-youtoober, houmlesák, 
anorektik, feťák, stalker nebo bulimik. 
 
Anebo když někdo termíny hardware a software zamění za hardporno a 
softporno. Ikdyž občas to dnes splývá, protože to, co se dnes vidí v 
reklamních spotech a písničkových videoklipech, by bylo ještě nedávno 
považováno za porno... 
 
Kapsy máme plné sim karet, v hlavě zase piny od debetních a kreditních 
karet, protože platit cash je out. Jiný level je bezkontaktní platba či 
internetové bankovnictví. Současný slovní maglajs se netýká jen technologií, 
i v oblastech běžného života děláme věci, které kdybych vyprávěla svému 
dvacetiletému já, vůbec bych nechápala o co go. Dnes například nepřikládáme 
léčivé náplasti, ale tejpujeme (tape-páska), nekupujeme oblečení ale 
outfity, nedbáme na vzhled ale na look nebo image, nechodíme do obchodů, ale 
shoppů, shopping center, outlejů, second-handů, hypermarketů, megastorů, 
oblíbený je také teleshopping a E-shoppy I-shoppy. Hlavně nekoupit fake, ale 
jen original. To je must. 
 
Nechodíme na kurzy nebo školení, ale na workshopy, nejsme pracanti ale 
workholci, nejsme vyčerpaní, ale máme syndrom burn-our, nejsme váhavci, ale 
trpíme prokrastinací, umělci nemají dílny nebo výstavní ateliéry ale show- 
roomy. Jediní kdo je nepotřebuje, jsou sprejeři, street-artisti a outdooroví 
performeři, ti mají showroom všude openair. V televizi nás nebaví zpěváci a 
herci, ale showmani, megastar a celebrity z oblasti showbyznisu, sledujeme 
sitkomy, one-man show, stand-up-comedy, reality show. Remaky jsou v 
žebříčcích sledovanosti nuber one. 
 
Papapláše nahradili vipáci, o naše vlasy a zevnějšek se nestará kadeřník a 
kosmetička ale stylista a vizážista, popřípadě vlasoví mágové, kteří jediní 
vědí, co je IN. Pokud je neposlechnete, jste zcela OUT. Pleťová voda je taky 
out, lepší je micellární lotion, místo natírání kůže tělovým mlékem 
aplikujeme bodymilk. Klasické salóny krásy kde jste se mohli nechat vylepšit 
nahradila beauty-centra, kde vás nevylepší, ale zcela předělají. Hitem je 
permanentní make-up, lifting, botox, ultrazvukové liposukce a galvaničké 
žehličky na pleť, detox je spolehlivým evergreenem. Top jsou mezzonitě. 
 
Mění se i profesní složení společnosti-dříve neznámí ajťáci nebo hackeři 
jsou dnes velmi početnou skupinou, stejně jako exekutoři či podomní 
obchodníci zvaní šmejdi, kteří vás svými předraženými faky zcela vyfuckují. 
Klasického holiče nepotkáte-výše zmínění vlasoví mágové a stylisté je zcela 
převálcovali, maskéry nahradili make-up artisté. Podnikatel byl po revoluci 
velmi prestižní povolání, dnes je to spíše nadávka. Poslíčky nahradili 
kurýři, popeláře zas technici v nakládání s odpadem, šlapky nahradily call 
girls. V této souvislosti se dnes používá i výraz sociální pracovnice, což 
mi vůči skutečným sociálním pracovnicím připadá dost nespravedlivé. 
 
Ale je to vtipné. 
 
Novinkou jsou třeba kreativci, ožívají téměř vyhynulé vědmy a kartářky, 
oblíbení jsou koučové a lektoři čehokoliv. Sekretářky se změnily v 
asistentky, ředitelé v manažery, vedoucí v lídry, hudební skupiny mají své 
frontmeny, kteří se stávají pro teenagery novodobými bohy. Nebo spíš ikonami 
a idoly. 
 



Nedávno jsme všichni vyhazovali VHS kazety abychom je nahradili cédéčky a ty 
posléze dývídýčky... no a teď už jen stahujeme, legálně či ilegálně, takže 
tu máme další současnou profesi - novodobé piráty... 
 
Když kouříme tak cigarety light, colu pijem taky light, dámské vložky máme 
dokonce ultra light. Ultralighty jsou také letadélka, tak pozor aby se to 
nepletlo, protože dnes i menstruační vložky mají křidélka. Takže čarodějnice 
už nepotřebují létat na koštěti... mimochodem nedávno v jedné oblíbené 
talkshow nějaká dáma tvrdila, že má na čarodějnictví živnostenský list. 
 
Než klasické manželství žijeme radši singl, většina matek otci svého dítěte 
neříká manžel ale přítel, populární je také registrované partnerství. Žádný 
neverending love story, na to není čas. Existence bez handsfree je 
vyloučená, na hambáč a kapučíno chodíme do mekáčů, rosticerií, pizzerií a 
pubů, hlavně aby tam byla wi-fi free zone a non smoker aerea. Neodpočíváme, 
ale relaxujeme, letenky nezamlouváme, ale bookuje, nejlépe u low cost 
společností. Dovolenou kupujeme last moment nebo first minut a zásadně all 
inclusive, neradíme se, ale konzultujeme, nejčastěji s tetičkou wikipedií 
nebo strýcem googlem, nemáme znalosti a dovednosti ale know-how (v době 
nezaměstnanosti je nám ale i to best know-how zcela na hov..). 
 
Hlavní je mít správný životní feeling a self-couching, neztratit self- 
control a mít všechno vytuněný, vymazlený, vychytaný a právnicky ošetřený. 
 
Na drink chodíme nejradši v době happy hours, abychom ušetřili money, místo 
inteligentní konverzace se spolusedícími pak čumíme na displeje 
inteligentních phonů, a pokud už dojde na výměnu informací, tak maximálně o 
tom, jaké je zde heslo na wikinu, jakou apku kdo má, jakou platformu a 
nejnovějšího androida, vyčejndžujeme si flashky nebo USB, posíláme 
multimediální zprávy. Místo večírků pořádáme party, kde posloucháme popík, 
haus, oldies či elektro, dýdžejové naše uši zásobují různými remaky. Do sebe 
pak na rautech ládujeme finger food, bagety sendviče, tacos, burritos, 
hotdogy, churritos, burgery, popcorn, cheescaky, pannacottu. Obsluha bývá 
nahoře bez, nebo místo oblečení mají slečny na těle body-painting. 
 
Jsme přece světoví. 

 


