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Vážení přátelé,  

situace ve věci covidu se poznenáhlu zlepšuje. Vzhledem k tomu, že prakticky všichni 

„úterníci“ jsou naočkovaní, spustili jsme počínaje květnem úterní vycházky za předpokladu 

dodržování všech protiepidemický opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.  U akcích pro 

veřejnost není situace ještě zralá, takže se ruší plánovaná akce v Chebu 8. 5. 2021 Světový den 

chůze. Rovněž KČT Aš odvolal  akci Metazácká stezka zdraví v termínu 22. 5. 2021. Reálnou se 

nejeví i naše akce Toulava podél Lužnice ve dnech 21.- 23. 5. 2021. Téměř vyloučený je  náš 

plánovaný pobyt na přelomu května a června v Porýní. Letošní 50. ročník KV50 – Karlovarský 

letní slunovrat  v termínu 19. června 2021 zatím připravujeme a doufáme, že to vyjde.  

S přáním hezkého prožití měsíce května 

FJW! 

 

Pokud mě uvidíte na zahradě, dejte 

mi prosím trochu jídla a vody. 

Nedávejte insekticid! Jsem neškodný 

a šance pro vaši zahradu, protože se 

živím hmyzem, který útočí na 

zeleninu. Můj druh umírá. 

Pomozte mi zůstat naživu! 

 

Obrazová dokumentace z některých 

soukromých akcí je k dispozici níže: 

Úterní vycházka 13. dubna 2021 

směřovala za krásného jarního počasí 

nejprve z Hroznětína do Kfel. Tady jsme 

se od objektu bývalé tvrze vydali přes 

pole a les do Horního Žďáru do cíle 

našeho 9 km výšlapu. 

2021/04 Z Hroznětína do Horního 

Žďáru – František Wohlmuth – album 

na Rajčeti (idnes.cz) 

Naše malá vyprava se vydala v sobotu 24. dubna 2021 do okolí Jindřichovic na Kraslicku. 

Předmětem našeho zájmu byl Lesní hřbitov bývalého zajateckého tábora za 1. světové války a 

zatopený čedičový lom Kernberg. K oběma místům jsme se vydali od železničního nádraží v 

Rotavě, kam jsme se zase vrátili zpět. 

2021/04 Okolím Jindřichovic k Lesnímu hřbitovu a lomu Kernberg – František Wohlmuth – 

album na Rajčeti (idnes.cz) 

Na 1. máje 2021 jsme si vyšlápli v miniprůvodu na vrchol znělcového kopce Zlatník s krásným 

výhledem na nedaleký Most. Na cestu jsme vykročili v Patokryjích a zakončili v Lázních Kyselka 

u Bíliny. 

210501 České středohoří: Zlatník – František Wohlmuth – album na Rajčeti (idnes.cz) 

https://fjw.rajce.idnes.cz/2021_04_Z_Hroznetina_do_Horniho_Zdaru/
https://fjw.rajce.idnes.cz/2021_04_Z_Hroznetina_do_Horniho_Zdaru/
https://fjw.rajce.idnes.cz/2021_04_Z_Hroznetina_do_Horniho_Zdaru/
https://fjw.rajce.idnes.cz/2021_04_Okolim_Jindrichovic_k_Lesnimu_hrbitovu_a_lomu_Kernberg/
https://fjw.rajce.idnes.cz/2021_04_Okolim_Jindrichovic_k_Lesnimu_hrbitovu_a_lomu_Kernberg/
https://fjw.rajce.idnes.cz/210501_Ceske_stredohori_Zlatnik/


V plánovaném zářijovém výletu do pohoří Harz zbývá už jenom jedno poslední místo. 

Poznámku k plánovanému výletu do pohoří Harz poslala Jarka Nozarová: 

Ahoj Františku, posílám Ti jenom malý příspěvek k tomuto výletu. V oblast Hartz jsme 

manželem pobyli týden a byli ubytovaní přímo v Quedlinburgu. Je to malebné městečko se 

spoustou roubených , udržovaných domečku , starým hradem a krásným okolím. Česká televize 

si ho vybrala k natáčení pohádky ,, Tři veteráni,, když princeznin nos putuje přes Německo. A 

proto přeji, aby se pobyt uskutečnil, budete se cítit jako v pohádce. 
 

 

S redaktorkou Českého rozhlasu se vypravil do Stichlova mlýnal Ruda Štětina a na  radiových 
vlnách si ho můžete poslechnout na tomto odkazu: 

https://vary.rozhlas.cz/ve-stinu-majestatni-andelske-hory-najdete-tajemne-misto-zanikle-

osady-8475591 

Na místo se vypravila redaktorka Jana Strejčková společně 

s průvodcem z Klubu českých turistů Karlovy Vary Rudolfem Štětinou 

Stichlův Mlýn je zaniklá lesní osada v blízkosti obce Andělská Hora. Ležela v  malebném 
údolí na březích Dubinského potoka a tvořilo jí jen několik málo usedlostí.  Stichlův Mlýn 
byl postaven roku 1660 a pojmenován byl po prvním majiteli. V roce  1932 vyhořel a 
dodnes je zachován jako ruina. V osadě bylo kdysi jen několik málo domů. „Byly tady 
domy jako dům truhláře, číšníka, dva hostince tady byly, dům mlynářského pomocníka, 
ševce a černínská myslivna,“ uvedl průvodce z  klubu českých turistů Karlovy Vary Rudolf 
Štětina. 

 

Iva Hrubá poslala následují odkaz: 

Na tomto projektu pracovali studenti z Pensylvánie 2 roky. Pomocí myši si obrázek + 

přiblížíte a  -  zase zmenšíte, pohybem myši po obrázku doprava, nebo doleva uvidíte 

detaily, které při návštěvě pouhým okem neuvidíte.  

Je to naprosto úžasné !!! 

                                               

1.) *Cappella Sistina*http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html 

                                                 

2.)*Basilica di 

SanPietro*http://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/vr_tour/index-en.html 

                                                 

3.)*Basilica di SanPaolo fuori 

leMura*http://www.vatican.va/various/basiliche/san_paolo/vr_tour/index-it.html 

                                                 

4.)*Basilica di SanGiovanni 

inLaterano*http://www.vatican.va/various/basiliche/san_giovanni/vr_tour/Media/VR/La

teran_Nave1/index.h                                            
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http://www.vatican.va/various/basiliche/san_giovanni/vr_tour/Media/VR/Lateran_Nave1/index.html


Muzeum Karlovy Vary s radostí sděluje, že počínaje 5. květnem otevírá znovu svá muzea v 
Karlových Varech a v Jáchymově. Otevírací doba bude nově (prozatím) od středy do neděle od 
10 do 17 hodin. 
Vstup je možný pouze v respirátoru nebo nanoroušce s certifikací. Prohlídky muzea budou probíhat 
pouze pro jednotlivce a bez průvodců. 
Do té doby, a samozřejmě i poté, mohou zájemci navštívit nevelkou výstavu "Holby a korbele ze 
sbírek Muzea Karlovy Vary" ve Smetanových sadech u Alžbětiných lázní. Výstava pod širým nebem 
představuje nádoby prostřednictvím sedmi panelů s fotografiemi, zastoupeny na snímích jsou i různé 
materiály, z nichž se nádoby vyráběly, např. kamenina, porcelán, fajáns. 
 
S pozdravem Romana Borusíková 
 
 
 
 

AV ČR spustila Český historický atlas. Máte 

ho používat, internet je totiž plný bludů 

AV ČR spustila Český historický atlas. Máte ho používat, internet je totiž plný bludů (msn.com) 

Historický ústav AV ČR společně s Fakultou stavební ČVUT spustil webový Český historický 
atlas. Na internetových stránkách najdete desítky historických a tematických map od 
středověku až po 20. století.  
Mapy.cz slibují čerstvou Panoramu se snímky ve špičkové kvalitě. Nafotí je Nizozemci 
Autoři tímto způsobem chtějí nabídnout ucelené a dostatečně autoritativní mapové dílo, 
internet je totiž podle historiků plný map s chybami a nepřesnostmi ať už v otázce znázornění 
hranic, tak terminologie a místopisu. „Mnohdy dokonce cíleně manipulují s veřejným míněním 
a deformují úroveň historického poznání ve společnosti,“ píše Leona Matušková z SV ČR. 
Interaktivní Český historický atlas by se tak mohl stát určitou referencí jak pro učitele dějepisu, 
jak pro školáky a vlastně každého, kdo může nahlédnout do ověřeného zdroje, než se například 
zapojí s názorem do leckteré debaty v komentářích pod zpravodajskými weby a na sociálních 
sítích. 
 
 
 

Univerzita třetího věku ZČU v Plzni 
 

Vítáme Vás u dalšího cestopisného cyklu, který jsme pro Vás připravili ve spolupráci s lektorem 

Mgr. Luďkem Krčmářem. V tomto cyklu nás pan magistr provede cestou necestou - polem, 

nepolem - kolem panských sídel v Plzni. Jste zvědavi, co za panská sídla skrývá naše město? 

Co jsou to vlastně panská sídla? A jak je poznat? Pozorně poslouchejte. Budete překvapeni - 

kolik krás uvidíte.  

https://youtu.be/ZKbWNnivUH0 

Dejte nám vědět, jak se Vám tento cyklus líbí. 

S pozdravem Vaše U3V 

 

 

 

 

https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/v%C4%9Bda-a-technika/av-%C4%8Dr-spustila-%C4%8Desk%C3%BD-historick%C3%BD-atlas-m%C3%A1te-ho-pou%C5%BE%C3%ADvat-internet-je-toti%C5%BE-pln%C3%BD-blud%C5%AF/ar-BB1gleWh?ocid=msedgdhp
https://cha.fsv.cvut.cz/
https://cha.fsv.cvut.cz/
https://www.zive.cz/clanky/mapycz-slibuji-cerstvou-panoramu-se-snimky-ve-spickove-kvalite-nafoti-je-nizozemci/sc-3-a-209790/default.aspx
https://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/historicke-vedy/Historici-a-kartografove-spustili-online-atlas-ceskych-dejin-od-stredoveku-po-soucasnost/?fbclid=IwAR0qKr0fmZI2K3N1CtMGzLW1hp8_ArS8LCjWcRyur4f2UHhb3ZtN9_soSDA
https://youtu.be/ZKbWNnivUH0


Zdar turistům a turistice 

rádi bychom se s Vámi chtěli podělit o informaci, že Ústecký kraj zahájil provoz osmi 

turistických lokálek, které budou zejména o víkendech sloužit veřejnosti až do října. Dále 

je možné využít dvou nových turistických spojů přivážejících návštěvníky z Prahy a Liberce 

do Českého Švýcarska, Lužických hor a Českého Nizozemí. Ještě stojí za zmínku, že v rámci 

Ústeckého kraje je možné využít výhodnou skupinou celodenní síťovou jízdenku DÚK - platí 

pro většinu vlakových a autobusových spojů a také na vybrané lodní linky na Labi. Další 

informace najdete zde: 

  

https://turisticky-magazin.cz/turistika.php?id_cl=380 

  

Přejeme Vám dobrou a zdravou turistickou sezónu 2021! 

  

 

 

 

Vlastnit takovou památku byl můj velký klukovský 
sen, říká novodobý hradní pán Pavel Palacký 

Už dvaadvacet let pracuje Pavel Palacký na náročné rekonstrukci hradu, o 

kterém snil už jako malý kluk. S trochou nadsázky můžeme říct, že vlastní 

obydlí o velikosti zhruba 130+1. Bylo by ale bláhové si myslet, že zde žije 

sám s rodinou. Během let se Horní hrad proměnil v kulturní centrum, kde se 

pořádá řada akcí. Ve velkém sem jezdí přenocovat i návštěvníci, aby zažili 

pobyt na hradě, kde nejsou svázáni pravidly, jako na jiných památkách. 

https://turisticky-magazin.cz/turistika.php?id_cl=380
https://karlovarska.drbna.cz/files/drbna/images/page/2021/04/17/size4-16186844077986-239-vlastnit-takovou-pamatku-byl-muj-velky-klukovsky-sen-rika-novodoby-hradni-pan-pavel-palacky.jpg


Hrad byl pravděpodobně založen v druhé polovině 13. století jako součást 

hraničního opevnění. To však není zcela jisté. Nelze ani vyloučit možnost, že jej založil 

jeho první známý držitel, loketský purkrabí Mikuláš Winkler.  

Co vím, tak jste Pražák. Co Vás přivedlo na Karlovarsko? 

Původem jsem z Moravy po rodu Palackých (Pavel Palacký je přímým potomkem 

národního buditele Františka Palackého, pozn. autora), ale rodiče žili v Praze, takže 

jsem se narodil do Prahy. Na Karlovarsko mě přivedl krásný hrad, který jsem si 

vyhlédl. Hrad jsem vždycky chtěl mít, byla to moje klukovská touha a sen. Mnoho let 

jsme ho hledat a když narazil na tento, tak jsem hned věděl, že je to on. 

Šel jste najisto nebo jste měl v hledáčku i další místa?   

Ano, například Sukoslav nebo hrad Ralsko, který byl roky neprodejný, nakonec se 

tedy prodal. Anebo náš nejvýše položený hrad na Šumavě Vítkův kámen. 

Každopádně, když jsem objevil Horní hrad, tak hned patřil k jednoznačným favoritům 

a naštěstí se dalo s obcí dobře domluvit. Objevil jsem ho v roce 1994, ale to byl ještě 

v restituci za vysokou cenu a říkali mi, že jsou zájemci i ze zahraničí. Tak jsem si na 

chvilku dal pauzu a když jsem pak v roce 1999 jel okolo, tak jsem zjistil, že ten hrad 

stále stojí, je stále stejně krásný a stále bez majitele. Obec za těch necelých deset let, 

co měla hrad ve svém majetku pochopila, že nesedí na hroudě zlata a že by se mohla 

s tím bláznem zkusit domluvit a také se domluvila. 

 

Záhadná zemětřesení. Západ Čech je rarita 

díky neznámé síle, říká vědec 
LUKÁŠ  MAREK.24. 4. 19:09 

 

 

https://www.seznamzpravy.cz/autor/lukas-marek-368


Celých 98 % ze všech zemětřesení se vyskytuje na styku tektonických desek. To ale 

neplatí o otřesech, které nedávno zažilo Chebsko. „Tam se neví, kde se bere ta vnitřní 

síla, která zemětřesení uvolňuje,“ říká seismolog. 

Článek 

Před dvěma týdny Chebskem opět otřáslo zemětřesení. Seismolog Josef 
Horálek z Geofyzikálního ústavu AV ČR popsal, co je o tomto na evropské 
poměry raritním jevu dosud známo. Možná ještě zajímavější je nicméně to, 
co se ani po dlouhých letech zkoumání o zemětřesení v západních Čechách 
ještě neví. 
Co přesně se na Chebsku nedávno odehrálo? 
Zemětřesná aktivita, která se odehrála od soboty 10. dubna do pondělí 
12. dubna, byla standardním západočeským zemětřesným rojem. Ty se tam 
vyskytují velmi často. Jde o sérii několika stovek až tisíců slabých 
zemětřesení, kde se ohniska shlukují na poměrně malém prostoru a jsou 
velmi blízko sebe i v čase. Proto je nazýváme zemětřesný roj. Poslední 
zemětřesení byla poměrně slabá. Nesilnější z nich dosáhla magnituda 
2,9. To znamená, že byla o jeden stupeň slabší, než bývají silnější 
zemětřesné roje, co jsme tam měli třeba v roce 2014 a 2011. 
 
Záhadná zemětřesení. Západ Čech je rarita díky neznámé síle, říká vědec - Seznam Zprávy 
(seznamzpravy.cz) 

 
 

Porcelánka v Nové Roli slaví 100 let od zahájení 
výroby. Návštěvníkům otevře nové muzeum 
26. dubna 2021 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/sport-ktery-stmelil-nepratele-cina-a-usa-si-pripominaji-50lete-vyroci-150918
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jine-nez-98-zemetreseni-chebsko-je-rarita-diky-nezname-sile-rika-vedec-150813?fbclid=IwAR1zrvKZ2JMmH9uCNXzNFLRBgCiCE0GlKtPsWGrDvkmLAJr30SkUsiqJGZg#utm_source=facebook&utm_medium=sharebt&utm_campaign=top
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jine-nez-98-zemetreseni-chebsko-je-rarita-diky-nezname-sile-rika-vedec-150813?fbclid=IwAR1zrvKZ2JMmH9uCNXzNFLRBgCiCE0GlKtPsWGrDvkmLAJr30SkUsiqJGZg#utm_source=facebook&utm_medium=sharebt&utm_campaign=top
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Před sto lety se začal v Nové Roli na Karlovarsku vyrábět porcelán. Nejprve pod značkou 
Bohemia keramické závody, dnes v tradici pokračuje společnost Thun 1794.  
Bernadotte, Lea, Loos nebo Nina – to jsou některé z názvů porcelánových souborů 
Porcelánky Thun 1794 v Nové Roli. Letos je to 100 let, co se tam začal porcelán vyrábět. 
Nejprve pod značkou Bohemia keramické závody. Dnešní závod je vybaven moderními 
technologickými zařízeními a ročně vyprodukuje 3 500 až 4 000 tun porcelánu.  
Porcelánka v Nové Roli slaví 100 let od zahájení výroby. Návštěvníkům otevře nové muzeum | Karlovy 
Vary (rozhlas.cz) 

 

Tajemství žlutého listu: symbol jinanu 

spojuje nevšední místa karlovarských lesů 
 

V lesích okolo Karlových Varů jsou skryté stovky drobných značek ve 
tvaru listu jinanu dvoulaločného. Kdosi je žlutou barvou namaloval u 
skalních vyhlídek, na historicky významná i zapomenutá místa. Několik 
přátel po nich s nadšením pátrá už přes 20 let - v kopcích Karlovarska 
díky tomu znají skoro každý kout. Ani oni ale dlouhé roky netušili, kdo 
jinany maluje. Z takzvaného Tvůrce se za tu dobu stala téměř mytická 
postava. 

Tajemství žlutého listu: symbol jinanu spojuje nevšední místa karlovarských lesů | iROZHLAS - 
spolehlivé zprávy 

 

https://vary.rozhlas.cz/porcelanka-v-nove-roli-slavi-100-let-od-zahajeni-vyroby-navstevnikum-otevre-nove-8476875?fbclid=IwAR37VlX_XVdIX2YSQMLfoyOaLLEWDGtuk2CVbixeQ-LWxkrEwZZUKKp9UXg
https://vary.rozhlas.cz/porcelanka-v-nove-roli-slavi-100-let-od-zahajeni-vyroby-navstevnikum-otevre-nove-8476875?fbclid=IwAR37VlX_XVdIX2YSQMLfoyOaLLEWDGtuk2CVbixeQ-LWxkrEwZZUKKp9UXg
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/tajemstvi-zluteho-listu-karlovarsko-hledani-tajemstvi-turistika_2104251504_onz?fbclid=IwAR093e_Xz9dhbW98ivql4-1TtWd6alKtAp_VDwPUuYOSaroj8mNl_L8scOE
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/tajemstvi-zluteho-listu-karlovarsko-hledani-tajemstvi-turistika_2104251504_onz?fbclid=IwAR093e_Xz9dhbW98ivql4-1TtWd6alKtAp_VDwPUuYOSaroj8mNl_L8scOE


Referendum? Ostrované se bouří proti hale. 
Zastínit má i památku totality 

23. 4. 2021 

Další montovna, která zahluší okolí versus pracovní příležitosti a rozvoj ekonomiky regionu. 
Argumenty, které běžně padají mezi příznivci i odpůrci průmyslové výstavby rezonují i Ostrovskem 

Referendum? Ostrované se bouří proti hale. Zastínit má i památku totality - Karlovarský deník 
(denik.cz) 

 

Botanické zahrady nemají oporu v zákonu - rozhovor 
Olgy Halákové s ředitelem Ing. Jiřím Šindelářem 
„Je třeba říci, že botanické zahrady nemají v podstatě žádnou oporu v zákonu. Zákon 
o botanických zahradách je zatím jen připraven a ani do Parlamentu České republiky 
nešel. Díky tomu si nás Úřad vlády, stejně tak i jednotlivá ministerstva různě přehazují. 
Z Unie botanických zahrad odešel otevřený dopis panu premiérovi, pan premiér ho 
odsunul na Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo průmyslu a obchodu ho 
přesunulo na Ministerstvo financí a Ministerstvo financí napsalo dopis, že bychom 
měli asi spadat do gesce Ministerstva životního prostředí. Projekt Zahradník na dálku 
je podpůrný program filantropie skupin či jednotlivců, kdy se lidé, kteří nám pomohou 
udržet zahradu v chodu a v úhradě provozních nákladů, stávají zahradníkem na dálku. 
Každého zahradníka na dálku i tady rádi uvítáme třeba na běžnou pomoc, které je v 
zahradě opravdu hodně. Kontakt na nás najdete na webových 
stránkách www.becovskabotanicka.cz nebo využíváme sociální sítě Facebook a 
Instagram.“ Uvedl ředitel Bečovské botanické zahrady Ing. Jiří Šindelář. 

(94) Botanické zahrady nemají oporu v zákonu - rozhovor Olgy Halákové s ředitelem Ing. Jiřím 
Šindelářem - YouTube 

 

https://karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/referendum-ostrovane-se-bouri-proti-hale-zastinit-ma-i-pamatku-totality-20210422.html?fbclid=IwAR0btobxsm6FChRvj5aFaLK38ZzuloPmMpIFEgHmihpTui1yqe5v90VGuDw
https://karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/referendum-ostrovane-se-bouri-proti-hale-zastinit-ma-i-pamatku-totality-20210422.html?fbclid=IwAR0btobxsm6FChRvj5aFaLK38ZzuloPmMpIFEgHmihpTui1yqe5v90VGuDw
https://www.youtube.com/watch?v=31bhnM6ecY4
https://www.youtube.com/watch?v=31bhnM6ecY4


Německé velvyslanectví v Praze 
22. dubna v 15:51  ·  

Navštivte Bavorsko z pohodlí domova! Dnešní doba cestování stále ještě moc nepřeje, 
proto vám Bavorské zastoupení v ČR přináší virtuální výlety za tradicemi, kulturou a 
přírodními krásami této spolkové země. Zaposlouchejte se již dnes do tónů alpského 
rohu v kulisách okouzlující alpské přírody. A pozor, čeká na vás také soutěž! Všechna 
videa a informace postupně naleznete zde:  
http://q.bayern.de/bavorsko-z-pohodli-domova 

 

Šemnická skála - geologický vývoj/  
Šemnická skála, která se tyčí nedaleko Karlových Varů nad řekou Ohří, je jedním z mála výchozů 
znělce v Doupovských horách. Přívodní kanál této sopky vznikl na okrajovém zlomu Oherského 
riftu. V první fázi došlo k výlevu mocného proudu čedičové lávy. Následně byla k povrchu vytlačena 
viskózní znělcová láva, která utuhla v podobě vulkanické jehly. 
(94) Šemnická skála - geologický vývoj/ Šemnice Rock – geological evolution - YouTube 

 

Deset tisíc kroků denně je mýtus. Kolik 

opravdu musíte ujít? 
Věnovat každý den čas svižné chůzi prospívá zdraví, postavě i psychice. Jestli se ale večer ve 
stresu honíte s chytrými hodinkami kolem domu, protože nemáte splněných povinných 10 000 
kroků, klidně si hoďte nohy na stůl. Je to jen zažitý mýtus. O víkendu nemáte problém ujít na 
výletě 20 kilometrů, ale ve všední den napočítáte stěží tři. A těžko si dopřát víc, když se 
pohybujete doma na pár metrech mezi plotnou, počítačem a rozjívenými dětmi v pokojíčku. 
Nestresujte se ještě tím, že musíte plnit nějaké limity, a krokoměr klidně na čas dejte k ledu. 
10 tisíc kroků denně je mýtus: Kolik stačí ujít? (prozeny.cz) 

 

Krušné hory - hraniční příběhy Němců a Čechů  
Krušné hory tvoří v délce 150 kilometrů hranici mezi Českem a Saskem. Byli to němečtí horníci, 
kteří zde ve 12. století začali hledat a dobývat rudy a minerály. V Krušných horách žili až do roku 
1919 téměř výhradně potomci zdejších osadníků, kteří přišli z Horní Falce, Frank, Durynska, Harzu 
a Saska. S odsunem německého obyvatelstva po druhé světové válce museli také Krušnohorci z 
Čech až na malé výjimky opustit svou vlast. V tomto filmu procestujeme Krušné hory ze západu na 
východ, navštivime zajímavá místa, promluvime s lidmi, kteří zde žijí, představime společné česko-
německé projekty a v neposlední řadě ukázat krásy této malebné krajiny. 

(94) Krušné hory - hraniční příběhy Němců a Čechů 2. díl - YouTube 

 

https://www.facebook.com/DeutscheBotschaftPrag/?__cft__%5b0%5d=AZXUWihkqa29gFhK4UbWbiasVjdPULmXIvME6mt4ZBlS928jVA-yxc7F8Mvu7lhTY1PkiDpCnGlvs3EcxVL_Oe4gyvICM8-cq0Oo55ODBk6E8r2BRDDQTGr6VHPPXKABWErXxIcxqyCh37hBAk393sW1c89aim_8CVg3Fg8E2lDssw&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/DeutscheBotschaftPrag/posts/2555812738054170?__cft__%5b0%5d=AZXUWihkqa29gFhK4UbWbiasVjdPULmXIvME6mt4ZBlS928jVA-yxc7F8Mvu7lhTY1PkiDpCnGlvs3EcxVL_Oe4gyvICM8-cq0Oo55ODBk6E8r2BRDDQTGr6VHPPXKABWErXxIcxqyCh37hBAk393sW1c89aim_8CVg3Fg8E2lDssw&__tn__=%2CO%2CP-y-R
http://q.bayern.de/bavorsko-z-pohodli-domova
https://www.youtube.com/watch?v=Kjxz_8baa8E
https://www.prozeny.cz/clanek/deset-tisic-kroku-denne-je-mytus-kolik-opravdu-musite-ujit-71510?fbclid=IwAR3Ggut_c6y-XrZMp-Fg2wDu8DcTEyfUxYuWwDw1rRgI-qKH90VL2u0YKzA#utm_source=facebook&utm_medium=sharebt&utm_campaign=web
https://www.youtube.com/watch?v=2EwcEsyY25o


Nová poštovní známka připomíná vznik 

první turistické trasy 

Česká pošta představí 21. dubna novou výplatní písmenovou známku s kupóny pro přítisky, 
jejímž motivem je fiktivní mapa s turistickými značkami. Cenina z autorské dílny Mikuláše 
Kavana tak upozorní na 132 let od vzniku první značené turistické trasy na našem území. 

Značení turistických tras má v České republice dlouholetou tradici. První pěší turistická trasa vznikla 
11. května 1889, kdy „označovací družstvo“ spojilo červenou značkou Štěchovice a Svatojánské 
proudy. V roce 1889 byly dále vyznačeny trasy na Karlštejn, Skalku a Rač a délka tras tak dosáhla 
55,5 km. V roce 1912 bylo dokončeno značení první dálkové trasy z Prahy přes Brdy na Šumavu. V 
současnosti je v České republice kolem 40 000 km turistických značených tras pro pěší, lyžaře a 
cyklisty. Pěší trasy jsou na území České republiky značeny pásovými značkami, které se skládají ze 
tří vodorovných pruhů. Prostřední pás určuje barvu značené trasy. Červená značí dálkovou nebo 
hřebenovou trasu, modrá významnější trasu, zelená místní trasu a žlutá krátkou nebo spojovací cestu. 
Značení turistických tras obvykle začíná u železničních či autobusových zastávek. Značky jsou 
umísťovány na pevných objektech, jako jsou budovy, sloupy, stromy a jiné. Na koncích značených 
tras najdete značku koncovou. Různé krátké významové odbočky jsou značeny speciálními značkami 
odbočka k vyhlídce, ke zřícenině hradu, ke studánce či k jinému zajímavému objektu. 

Nominále nové výplatní písmenové známky je zastoupeno  písmenem „B“, které odpovídá ceně za 
vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g v ekonomickém režimu dodání dle ceníku základních 
poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 19 Kč. 

Upravené tiskové listy obsahují 7 známek s 8 kupony, zbývajících 6 kuponů tvoří kompaktní celek 
s jedním velkým grafickým motivem. Část nákladu je vytištěna s prázdnými kupony, na něž budou 
dodatečně zhotovovány přítisky podle přání zákazníka. Tiskové listy vytiskla Tiskárna Hradištko, s. r. 
o. metodou plnobarevného ofsetu nákladem 98 000 kusů k datu vydání. 

Tiskový list si mohou zájemci zakoupit na specializovaných filatelistických přepážkách, v PostShopech 
nebo v e-shopu na webových stránkách České pošty. 

Nová poštovní známka připomíná vznik první turistické trasy - 2021 - Česká pošta (ceskaposta.cz) 

 

https://www.ceskaposta.cz/-/nova-postovni-znamka-pripomina-vznik-prvni-turisticke-trasy?fbclid=IwAR18WwpRwIz6-htqfkTuTBBeRPAge-ljXKJB3ZjDzDcemXRXJl-IJZMDojc


Českem nejen za sportem. Západní 
Čechy mají co nabídnout, říká 
k novému pořadu kameraman Vrbický 
Outdoorový kameraman, milovník adrenalinových sportů a vášnivý 
cestoval. To je Martin Vrbický, rodák z Karlových Varů, který 
aktuálně ve spolupráci s Českou televizí připravuje nový cestopisný 
pořad Českem nejen za sportem. Už ve čtvrtek večer na televizních 
obrazovkách představí divákům Karlovarský kraj svým úhlem 
pohledu. 

Českem nejen za sportem. Západní Čechy mají co nabídnout, říká k novému pořadu kameraman 
Vrbický | Karlovy Vary (rozhlas.cz) 

 

 

https://vary.rozhlas.cz/ceskem-nejen-za-sportem-zapadni-cechy-maji-co-nabidnout-rika-k-novemu-poradu-8472702?fbclid=IwAR1NH4lf_H_HV0VaRj6ajiU74ODvbEerS5xMWl9l_YEp9lojy9b6oDh4p0A#player=on
https://vary.rozhlas.cz/ceskem-nejen-za-sportem-zapadni-cechy-maji-co-nabidnout-rika-k-novemu-poradu-8472702?fbclid=IwAR1NH4lf_H_HV0VaRj6ajiU74ODvbEerS5xMWl9l_YEp9lojy9b6oDh4p0A#player=on

