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Vážení přátelé,  
turistické akce v roce 2022 už běží naplno. Níže přikládám několik turistických zajímavostí. Pokud vás 
zajímají poslední obrázky našeho z úterního výletu 1. 2. 2022 z Chodova do Hor, tak je naleznete na 
odkazech:  
úterý 1. února 2022 z Chodova do Hor – Marta Husáková – album na Rajčeti (idnes.cz) 
a 
úterňáci 1.2.2022-z CHodova do Hor – habot – album na Rajčeti (idnes.cz) 
Obrazová dokumentace z ostatních turistických akcí je na stránkách  
František Wohlmuth – seznam alb na Rajčeti (idnes.cz) 
 
Další zajímavosti naleznete níže. S pozdravem FJW. 
 

23. 1. 2022 

Posílám Vám odkaz na článek předsedy Krajské komise značení Ústeckého kraje, 
Václava Niče o lávkách na Prunéřovském potoce. 

Zde je: https://turisticky-magazin.cz/turistika.php?id_cl=469 
 
S přátelským pozdravem Jan Votava, Chomutov 

TURISTÉ ZVELEBUJÍ KRUŠNÉ HORY 
Nové lávky v přírodním parku Údolí Prunéřovského potoka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 
západní hranicí Ústeckého kraje se nad městem Kadaní do hřebene Krušných hor 
hluboce zařezává údolí Prunéřovského potoka. Toto místo je tak malebné a 

https://mhus.rajce.idnes.cz/utery_1.unora_2022_z_Chodova_do_Hor/
https://habot.rajce.idnes.cz/uternaci_1.2.2022-z_CHodova_do_Hor/
https://fjw.rajce.idnes.cz/
https://turisticky-magazin.cz/turistika.php?id_cl=469


hodnotné, že zde bylo vyhlášeno chráněné území o rozloze šestnácti čtverečních 
kilometrů. Prochází tudy modrá turistická trasa, která na několika místech 
překonává divokou horskou bystřinu. Aby se tu návštěvníci cítili dobře a bezpečně, 
opravili zde členové Klubu českých turistů dvě lávky. 

 
Foto: Václav Nič 

O nejnovější lávku v údolí Prunéřovského potoka se zasloužili členové Klubu českých turistů z Chomutova 
(zhotovitelem lávky byl v roce 2021 Jan Kaiser z Místa). 

Zajímá vás historie Chebu a Chebska? 
Od ledna začne na speciálně vytvořené stránce (odkaz najdete na webu Turistického 
infocentra https://tic.cheb.cz/ v sekci O Chebu) vycházet týdenní kalendárium s 
historickými událostmi z Chebu a Chebska. Autentické reflexe událostí z 12. až 18. 
století připravuje historik Miloš Říha. Bohatým zdrojem informací mu je městská 
kronika purkmistra Johanna Thomase Funka z roku 1743. Kroniku vypátral a v roce 
2020 zakoupil Nadační fond Historický Cheb. Překlad kroniky do češtiny bude 
vycházet na webu pravidelně a bude čtenáře provázet celým rokem 2022. 
Nejvýznamnější událostí, kterou si v roce 2022 připomeneme, bude 700. výročí zástavy 
Chebska českým králům. 

PhDr. Marcela Brabačová, Nadační fond Historický Cheb 

Vážení posluchači, 

právě jsme zveřejnily další díl Vesnicopisu! Naleznete jej na tomto odkaze: 

https://youtu.be/mMFpsCGGJTc 

Dejte nám vědět, jak se Vám videa líbí. 

S pozdravem Ing. Tereza Mirvaldová U3V 

 

Čechy spojuje turistická vášeň. 

Nová trasa vede kolem naší země 
 

Češi patří k nejpočetnějším a nejvášnivějším turistům na světě. Síť značených 
tras se neustále rozšiřuje a patří k nejpropracovanějším v Evropě. Mezi 
nejnovější projekty patří dálkový pochod Stezka Českem – dva tisíce kilometrů 
dlouhá trasa okolo naší země. 
Klub českých turistů oslavil své výročí i novou Stezkou Českem, která měří 2 tisíce kilometrů. 

Ten, kdo si ji chce projít, ji nemusí ujít celou. Stezka má deset etap a každá vede přes jedno 

z českých pohoří. 

Čechy spojuje turistická vášeň. Nová trasa vede kolem naší země - tn.cz (nova.cz) 

 

https://tic.cheb.cz/
https://youtu.be/mMFpsCGGJTc
https://tn.nova.cz/clanek/cechy-spojuje-turisticka-vasen-nova-trasa-vede-kolem-nasi-zeme.html?fbclid=IwAR1RgOPh29-nAZUqPqharjoJuj_7mNU-R62kFRU87R4gmEW67h8vwnVNEI8


Ukažte se :-D !!! 

https://native.seznamzpravy.cz/svetova-mista-v-

cesku/?utm_source=Seznam&utm_medium=HProzcestnik1#utm_source=www.sezam.cz&utm_medi

um=z-boxiku&utm_campaign=  

 

 Magie stromů - zapni zvuk ! 

 www.youtube.com/watch?v=sJnFMrCgXV0&feature=youtu.be  

 

Super rehabilitace  
Najděte si na obrázku těla co vás bolí a po kliknutí Vám poradí doktor a hlavně 

ukáže cviky, které máte cvičit. Je to velmi pěkně uděláno. Ulož si odkaz a 

nezapomeň to poslat všem svým přátelům, může se to jednou hodit. 
http://www.seniorum.cz/videoserial-cviceni/barevne.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://native.seznamzpravy.cz/svetova-mista-v-cesku/?utm_source=Seznam&utm_medium=HProzcestnik1#utm_source=www.sezam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign
https://native.seznamzpravy.cz/svetova-mista-v-cesku/?utm_source=Seznam&utm_medium=HProzcestnik1#utm_source=www.sezam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign
https://native.seznamzpravy.cz/svetova-mista-v-cesku/?utm_source=Seznam&utm_medium=HProzcestnik1#utm_source=www.sezam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign
http://www.youtube.com/watch?v=sJnFMrCgXV0&feature=youtu.be
http://www.seniorum.cz/videoserial-cviceni/barevne.html

