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Jsmee tím, co si pamatujem
p
e.
Bez ppaměti mizííme,
přes táváme exisstovat, našee
minuulost je vym
mazána a pře
řece
věnuujeme paměěti jen málo
o
pozoornosti, krom
mě případů,,
kdy nnás opustí. Děláme
straššně málo k jejímu
j
proccvičení, živen
ní, posilování a
ochrraně.
Mark Tw
wain

Vážené
V
posluchačky, váážení poslucchači,
říká se, že sttaří lidé vníímají čas jin
nak než mlaadí. Mladí se nemohou
u dočkat až nastane to
o či ono a čaas se
vleče
v
až hrů
ůza. To my jsme na tom tak, že ssotva se oto
očíme, je týýden, měsícc či rok za námi.
n
Právěě rok
mám
m
na myysli, protožee jsme skončili zase jeddnu epizodu
u našeho života a chysstáme se je
ednak k převvzetí
osvědčení
o
zaa naše vzorrné studium
m a také na dovolenou. Dovolenou bychom m
mohli mít vlastně
v
celý rok,
ale
a rádi si svvůj život kom
mplikujeme
e právě studdiem.
Náš
N Klub si odkroutil již šest let svvého aktivnního života a mám velkou radost z toho, že se daří získkávat
U3V, kteří mají
posluchače
p
m zájem pro Klub prracovat. Nejjen předvésst ruční prá ce jako je patchwork
p
n
nebo
krušnohorsk
k
ká krajka, ale
a i další posluchači m
mají zájem podělit se s poznatky ze svých ce
est či znalo
ostmi
z různých ob
blastí např.. geologie, historie a ssportu. Velmi se osvědčily také vvycházky po Praze a jejím
j
okolí.
o
Pokud nemáte zrovna prrogram na prázdniny,, můžete využít
v
nabíídky trasy jedné z naašich
posluchaček
p
k. K této i daalším aktivittám o prázddninách Vám
m přeji hodně radosti z pohybu.
Srdečně Vás zdraví a těší se op
pět na září V
Vaše
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 Aktu
uality z naaší U3V
Slavnosstní setkáníí absolventů
ů U3V nebo
oli „promocce“
Slavnostní setkáníí absolventů Univerzitty třetího věku
v
v akademickém roce 2013
3/2014 se letos
l
uskuteččnilo ve čtvvrtek 5. čerrvna. Absollventů letos bylo celkkem 313, ppřičemž někkteří poslucchači
absolvo
ovali více ku
urzů a konečné číslo se tedy vyyšplhalo na 347. Absoolventi se v hojném počtu
p
dostavilli před deváátou hodinou ranní k Velké aule Karolina, kde
k si postuupně vyzvedli Osvědčeení o
absolvo
ování a zaujjali přední místa v aulle. Jako tradičně doprrovázeli abssolventy příbuzní a zn
námí,
kteří see slavnosti zúčastnili jaako hosté. Nechyběli partneři, děti,
d
vnoučaata i pravnoučata. Všiichni
nadšeněě sledovalii nástup akademickýc
a
ch funkcionářů a vysokoškolskýých pedagogů v talárrech,
Gaudeamuss igitur a dě
vyslechlli si tradičníí studentskou hymnu G
ěkovné prosslovy. Prosllovu absolvventa
se se cttí opět zhostil pan Jossef Městka,, dlouholetýý posluchačč Univerzityy třetího vě
ěku, který letos
l
oslavil d
devadesátin
ny. Vše se naadmíru vyd ařilo.

Knihovn
ny FF UK
V rámci dalších služžeb nabízen
ných Filozoffickou fakulltou UK je možné
m
navšštěvovat i kn
nihovny fakkulty.
Můžetee nejen doch
házet do dílčích knihovven FF UK a půjčovat si publikace pprezenčně či
č absenčněě, ale
můžete též využít přístupu
p
na internet a ddalších služeb (např. ko
opírování m
materiálů).
Prvním krokem k reegistraci čte
enářského kkonta je navvštívení Info
ormačního a poradensského centra UK
(Celetnáá ulice č. 13
3), kde vám vystaví průůkaz externího uživatele. Při prvnní návštěvě knihovny FF UK
vyplnítee a podepíšete přihláškku a to je vvše. Průkaz je nepřenositelný, můůže ho tedy využívat po
ouze
jedna ko
onkrétní ossoba. Důležiité informa ce týkající se
s knihovnyy, jako je Výýpůjční řád knihovny FF UK
webových
nebo
elektron
nický
kaatalog
ppublikací
najdete
na
h
stránkách
http://w
www.ff.cuni.cz/knihovn
na/. Přes innternet si můžete
m
zjistit, zda je váámi požado
ovaná publikace
volná, p
popř. si ji zaarezervovatt či prodlužžovat výpůjčky. Knihovvnu Jana Paalacha naleznete na hlavní
budově FF UK v su
uterénu. Po
okud docházzíte během akademickkého roku nna výuku U3V, můžetee též
ovny.
využít šaatnu, která se nachází v těsné blízzkosti kniho



Zápisy kke studiu U3V v akade
emickém ro ce 2014/20
015
Zápisy přijatých posluchačů
p
ke studiu Univerzity třetího věku budou tradičně probíhat
p
v první
p
polovině září. Zápissy jsou důle
ežitou organnizační souččástí U3V, je
e třeba se nna ně tedy dostavit
d
oso
obně
nebo po
ověřit osobu, která by zastoupila.. Zda jste byyli přijati na
a vybrané kkurzy, se do
ozvíte z písemné
pozvánkky k zápisu,, která vám
m bude doruučena běhe
em srpna. Poté
P
je třebba uhradit poplatek, který
k
bude v pozvánce uveden. Všechny
V
nááležitosti, které
k
je nu
utné u záppisu předlo
ožit, se dozzvíte
z přísluššného dopissu. Jedná se
e o občans ký průkaz, doklad o pllatbě, doklaad o nejvyšším dosaženém
vzdělání (originál k nahlédnuttí) a index o studiu na
n U3V, pop
př. foto pa sového forrmátu pro nové
n
posluch
hače, kteří index
i
ještě nemají. V případě, že
e se nebud
dete moci ddostavit k zápisu, je nutné
kontakttovat Mgr. Jitku Neum
mannovou a domluvit si náhradníí termín. Vššichni poslu
uchači musíí být
zapsáni ke studiu nejpozději do konce září. Výukaa začíná od 3. října a od tohoto data budee též
v provozu Studovna pro seniory.
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 Celo
oživotní vzzdělávání dospělýcch – dobro
ovolnický projekt GA
AIN
V minulém čísle jsme psali o náávštěvě naššich sloven
nských kolegů resp. koolegyň, kte
eří se zúčasstnili
vzdělávacíh
v
ho programu GAIN v ráámci evropsského proje
ektu GRUND
DTVIG v obllasti vzdělávání dospělých.
Jejich
J
úkoleem bylo také zpracován
ní „Náučné cestičky pre babicky s vnúčatamii“ v počítačo
ovém progrramu
Power Poin
nt. Je nutné konstatovaat, že se tohhoto úkolu zhostily nanejvýš úspěěšně. Rádi vám
v
nabídneme
alespoň
a
ukkázku z prezzentace „K
Kampa“ Ing . Anny Frličkové, posluchačky ŽŽilinské univverzity v Žiilině.
Z ukázky je patrné, že pí Frličková si s prezeentací dala velkou prácci, hojně vyyužívala graafické možn
nosti,
které progrram Power Point
P
nabízíí. Prezentacce je tak velmi zajímavá
á a nápaditáá.
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 Příspěvky posluchačů U3V
Trénování paměti v Klubu posluchačů U3V
Ta moje hlava, já už si nic nepamatuju... já všechno zapomínám. Jak se ten člověk jmenuje? Kam jsem si
zase dal klíče? Co jsem to chtěla nakoupit? Vypnula jsem sporák? Tohle jsem si někam napsal, ale kde je
ten lístek? Mám to na jazyku, ale nemůžu si vzpomenout...
Máte pocit, že jste na tom podobně? A dá se proti tomu něco dělat? Možná jste něco zaslechli nebo četli
o trénování paměti. Není to žádné zkoušení připomínající školu, ani kvízy a vědomostní soutěže
podmíněné rychlostí odpovědí, nejsou to ani náročné testy vaší inteligence. Ale jak to tedy funguje a
proč je trénování paměti pro nás přínosné?
V průběhu života dochází k úbytku mozkových buněk. Vědci se dlouho domnívali, že počet mozkových
buněk se v průběhu života nemůže zvyšovat. Poslední výzkumy však ukazují, že mozek má schopnost
nové buňky vytvářet, pokud má dostatek podnětů. To, co určuje naše schopnosti, ale není jen množství
neuronů, ale počet a způsob jejich spojení nazývaných synapse. Synapse tvoří křižovatky nervové sítě,
jejich pomocí si neurony předávají vzruchy. Nové neurony jsou ovšem aktivní jen v případě, že mají
dostatek podnětů z okolí. Čím víc tedy mozek namáháme, tím více je připraven nové neurony
produkovat. Pokud se učíme čemukoliv novému, vytvářejí se nové synapse.
Tahle chuť poznávat něco nového určitě posluchačům U3V nechybí, a tak se v březnu v rámci Národního
týdne trénování paměti sešlo na ukázce trénování paměti osmnáct zvědavých zájemkyň. Seznámily se s
některými paměťovými technikami, které usnadňují zapamatování informací a jejich přesun z krátkodobé
do dlouhodobé paměti a hlavně napomáhají jejich snadnějšímu vybavování. Tzv. mnemotechniky ‐
známé již z antiky ‐ zaručují, že i větší množství informací bude uloženo do dlouhodobé paměti v takové
formě, že si je snadno vybavíme i po delší době. Čím atraktivnější, zajímavější, neobvyklejší bude "obal",
v němž informaci uložíme, tím lépe si ji vštípíme do paměti. Důležitým pomocníkem je přitom asociace,
vizualizace a také schopnost soustředění. V daném čase jsme probraly jen některé z technik, např.
strukturování, kategorizaci, k zapamatování 12 položek nákupního seznamu jsme využily techniku loci, v
rámci "korekturního" čtení jsme posílily koncentraci. Formou příběhu jsme probraly státy Jižní Ameriky:
Venezuela a Kolumbie se přímo na rovníku (Equador) perou (Peru), až to bolí (Bolívie). Ale za chvíli se
usmíří a čile (Chile) jdou hledat stříbro (Argentina). Přidají se k nim dva muži ‐ jeden je urolog (Uruguay),
druhý parašutista (Paraguay) a později i tři bratři (Brazilie). Jeden je z Guyany, druhý ze Surinamu a třetí
z Francouzské Guyany.
Vyzkoušely jsme si i vybavování slov, a to si ‐ pokud budete mít chuť ‐ můžete zkusit také.
Na kolik názvů povolání na koncovku ‐ař si dokážete vzpomenout? A můžete přidat ještě 10+10 slov na
koncovky ‐ář a ‐iště? Určitě vás také napadnou alespoň tři smysluplné věty složené ze tří slov začínajících
na K B N (např. Karel bývá nevrlý) nebo S M Z (např. Sandra má zahradu). A nakonec úkol, který si
účastnice odnesly domů: z písmen obsažených ve slově STRAKONICE (nelze přidávat písmena ani
diakritiku) sestavte co nejvíc slov (např. SAKO, KONEC, RAK); rekord je prý asi 140 slov.
Jana Tesařová
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Milé
M spolužaačky, milí sp
polužáci,
zvláště
z
pak aabsolventkyy a absolven
nti kurzu Děějiny dopravvy v českých
h zemích v m
moderní dob
bě,
chtěla
c
bych vás pozvat na Českolip
psko, na cykklostezku Va
arhany.
Cyklostezka
C
draží/ a Českou
vede po tělese místní dráhy mezii Práchní /sttanice Kamenický Šenoov horní nád
Lípou
L
– Střeelnicí. Měří skoro 18 km, celkové převýšení je téměř 40
00 m. Cyklissté ‐ závodníci jezdí taam a
zpět
z
i za 445 minut, ale
a nic tako
ového nezkkoušejte, z vlastní zku
ušenosti ra dím cestu pěšky a raaději
z Práchně. TTak si nejlép
pe uvědomítte, jak se st avěly lokálkky v horách.
Využitím
V
řad
dy úlev a za
z významné zemské ffinanční podpory vznikklo v Čecháách mezi letty 1890 – 1910
1
okolo
o
tisíce kilometrů místních
m
draah. Jednou z nich je i taato.

Zákonem
Z
č. 63/1902 Říšského zákkoníku získaalo koncesi ke stavbě a provozu ttéto místní dráhy sdru
užení
zájemců
z
pod
d vedením oldřichovsk
o
kého továrn íka Clemense Rasche. Podle konccese mohly stavba
s
a pro
ovoz
dráhy
d
využítt zákona č.. 85/1901 Říšského
Ř
záákoníku o zajištění
z
dra
ah nižšího řřádu. To zn
namenalo úlevy
ú
stavební
s
(jeednodušší pozemní sttavby, vyššší povolené
é sklony, menší
m
polooměry oblo
ouků), provvozní
(jjednodušší zabezpečovací zařízen
ní), i finančční (krom jiiného i osvobození odd daní na 30
3 let). Koncese
nařizovala,
n
žže trať mussí být otevřena do dvoou let od je
ejího vydáníí, její platnoost byla na 90 let (tedy do
března
b
19922). Stavbu prováděla
p
pražská
p
firm
ma Ing. Chie
erci a Pícha od dubna 1902 do srpna 1903 (!!!!).
Krátkodobě
K
zaměstnala jen málo
o místních lidí, na spe
eciální poze
emní prácee (mostky, propusti) měla
m
nasmlouvan
n
né italské dělníky,
d
jakk bylo v téé době zvyykem. V rám
mci zákonnných předp
pisů se staavělo
maximálně
m
úsporně i za cenu úzkýých obloukůů a velkých sklonů – až 33,2 prom
mile, tedy navýšení
n
3,3
32 m
na
n 100 mettrů délky. Na
N katastru spojenýchh obcí Novýý Oldřichov a Mistroviice trať kle
esá o 101 m na
vzdálenost
v
33,6 km. Zvlááště tato čáást trati je vedena v extrémně
e
ná
áročném teerénu. Zemina vytěžen
ná ze
zářezů
z
byla vvyužita v nááspech – vlaastně po ce lém tělese dráhy.
d
Místní
M
dráhaa byla až do
o konce rokku 1924 souukromou akkciovou společností se sídlem v Prraze. Předseedou
správní
s
radyy byl Clemeens Rasch, který
k
stavbuu inicioval, aby zajistil obchodní ppropojení pro
p výrobce skla
v oblasti. Lokomotivy a vozy na traati patřily Raakouským státním
s
drah
hám, provooz zajišťoval personál České
severní
s
dráh
hy, po jejím
m zestátněníí (1908) perrsonál státn
ních drah. Vlaky
V
byly sm
míšené – ossobní i náklladní
5

vozy
v
‐ ale p
provoz byl drahý a jízzdní doby ddlouhé, i jízzdné bylo vysoké,
v
cožž odrazovallo cestující.. Ani
nákladní
n
doprava nebyyla nijak siln
ná, takže trrať byla dlouhodobě zttrátová. Vlááčky tahaly dvě malé parní
p
lo
okomotivy (na nádražíí v Oldřichově dobíralyy vodu na další stoupán
ní), od r. 19953 pak mo
otoroví Hurvvínci.
Po
P 2. světo
ové válce byla
b
trať do
ocela slušn ě využívána a vypada
alo to, že sse udrží, ale z rozhod
dnutí
Federálního
F
ministersttva dopravyy byl provooz na trati od 30. 9. 1979
1
zrušenn. Postižené obce nem
měly
vůbec
v
žádno
ou šanci prroti tomuto
o rozhodnu tí cokoli po
odniknout. Trať byla pponechána osudu. Kovvové
části,
č
kolejn
nice, mostkyy, byly snesseny Českým
mi drahami, stavby byly odprodá ny soukrom
mým majiteelům.
Trať
T zarůstala náletovými dřevinam
mi, propust ky se ucpávvaly, lidské dílo
d pomaluu mizelo.

Myšlenka
M
cyklostezky pochází užž z konce 990. let 20.. století z okruhu
o
Klu bu přátel lokálky. (Ta až
provozovala víkendovvé historickéé jízdy z Če
donedávna
d
eské Kamen
nice do Kam
menického Šenova
Š
dolního
nádraží.)
n
Cyyklostezka krom
k
význam
mu rekreač ního konzervuje pozem
mek pro příppadné obno
ovení železn
nice
Stavba
S
byla realizovánaa ve třech etapách
e
od října 2007 do srpna 2013.
2
První studie stavvby vypraco
ovala
ústecká
ú
firm
ma Atelier 10
07 (r. 2001)). Táž firma vypracovala i technickkou zprávu a projektovvá dokumen
ntace
je
e dílem firm
my Valbek. Informace o výstavbě j sou na stan
novištích ukončujících j ednotlivé etapy
e
výstavvby.
Tolik
T
tedy k historii a teechnickým záležitostem
z
m a teď už na
n cestu
Doporučuji
D
měkké botyy – celou cestu
c
jdete po asfalto
ocementové
ém povrchu,
u, ‐ s sebou svačinu a pití.
Stánky
S
po ccestě jsou soukromé
s
a otevřené jjen někdy a většinu cesty jdete m
mimo obcee. Nezapom
meňte
fotoaparát.
f
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Náš
N výlet zaačíná na Prá
áchni. Obecc leží při freekventované silnici me
ezi Novým BBorem a Če
eskou Kameenicí.
Její starší čáást, Šelty, jee doložena v 2. pol. 116. stol., o málo jižnější Prácheň je v listinácch uváděnaa v r.
1615.
1
Obyvaatelé se původně živili chovem ddobytka, spřřádáním vln
ny, malovánním a pozd
ději rytím skkla a
obchodem
o
sse sklem (zzáznam o vývozu
v
skla do Dánskaa je z r. 1693). V rocee 1724 Jose
ef Palme zaaložil
továrnu na lustry, což dalo základ
d slavné lusstrařské firm
mě. I dnes na
n Práchni pracuje několik sklářských
ateliérů.
a
Zajímavou stavební pamáátkou je kosstel sv. Vavřřince (1782), postavenný patrně naa místě starršího
kostela.
k
Lyžaaři ocení i sjezdovku
s
a vlek. Už odd 19. stol. je
e obec znám
mým letovisskem. Jeho největší atrakcí
je
e Panská skkála, které místní
m
říkají Varhany.
Panská
P
skálla je národ
dní přírodn
ní památkoou, nejnavšštěvovanějšíím geologicckým útvarrem v Čech
hách.
Sloupcovitá
S
odlučnost čediče
č
je op
pravdu jedinnečná, i kdyyž v okolí se vyskytuje nna několika dalších mísstech
(n
např. směreem z České Kamenice na Lísku). PPanská skálla je výborn
ně dostupnáá a při výšcce téměř 60
00 m
poskytuje
p
im
možnost jed
dinečných ro
ozhledů – nna západě k České Kam
menici do okkrajové částti Lužických hor,
v pozadí Růžžová hora v Českosaskkém Švýcarssku, severní obzor uza
avírají Lužickké hory, výýchodně vyččnívá
Klíč,
K na jihovýchodě po
ohled k Novvému Boru a na obzoru Ralsko, výýhled k jihuu uzavírá Ka
ameník a Česká
Č
skála.
s
Na úp
patí Panskéé skály je mariánský
m
slloup, postavený na pa
amátku tovaaryše a mla
adé vdovy, kteří
zde
z umrzli vee vánici v leednu 1739

Od
O Panské sskály jděte na jih, na okraj
o
Kamennického Šen
nova. Od ho
ospody už vvidíte bývalé
é Horní nád
draží,
kde
k stezka zzačíná.
Kamenický
K
ŠŠenov založžili Lužičtí Srbové, je vllastně pokrračováním osídlení,
o
ke kterému dnes
d
patří Česká
Č
Kamenice
K
a nedaleko pak
p Srbská Kamenice.
K
Město
M
je v zzápise z r. 1352 označeno jako „„Sonow“, patřící
p
k panství Hynkaa z Dubé. V 17. stol. se –
v majetku Kiinských – sttalo centrem
m sklářství. Sklo malovvané, ryté i broušené
b
see vyváželo do
d celého svvěta,
čemuž
č
napo
omohlo želeezniční spoj
ojení přes ČČeskou Kam
menici (Kam
menický Šennov dolní nádraží
n
– Česká
Č
Kamenice
K
prropojené po
ozději přes Prysk s šenoovským horrním nádražžím). Zajímaavý je i zdejjší starý hřb
bitov
a kostel s ná
ádhernými lustry
l
z díleen zdejších ssklářů. Histo
orii sklářstvví představuuje sklářské muzeum, které
k
jee i místním
m kulturním centrem. Pravidelně
P
na konci škkolního roku vystavujee oceněné maturitní
m
p
práce
studentů
s
zd
dejší Uměleckoprůmysllové školy ssklářské, jeedné z nejsttarších v Evvropě /zal. r. 1856/, práce
p
umělců
u
ze skklářských syympozií, jed
dinečnou sbíírku rytého skla a svítid
del firmy Lobbmayer.
Velká
V
inform
mační tabule nás vítá technickým
t
mi informace
emi o výstavbě třetí čáásti cyklostezky. Jdeme po
náhorní
n
roviině mezi pastvinami. Pastviny tu bbývaly všude
e, nadmořská výška, půůdní složení i klima ned
dává
mnoho
m
jinýcch možnostíí k zemědělskému využžití. Máte‐li dobré oči a trochu štěěstí, najdete
e na stromeech u
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stezky odpočívající lišaje vrbkové a dlouhozobky, ke konci léta i přímo na stezce bývají jejich housenky,
hledající místa k zakuklení. Přecházíte místní silnici ‐ spojení na Slunečnou – a pokračujete až k silnici
spojující Kamenický Šenov a Českou Lípu. Zde je první místo k odpočinku pro ty, kteří právě vystoupali
z Nového Oldřichova. Výhled k jihu uzavírá na obzoru hřbet Sedla vzdáleného 30 km. Přecházíte silnici,
minete kříž na jejím vrcholu a vcházíte do hlubokého zářezu rovnoběžného se silnicí. Jste v místě, které
je velice romantické na jaře, kdy jsou svahy plné petrklíčů a sasanek a v létě stromy na svazích poskytují
milý stín. Horší je to ale v zimě, kdy je trať zavátá nafoukaným sněhem z okolních polí. Právě tady musel
být provoz z důvodu nezvladatelného množství sněhu přerušován. Nejen sníh byl ale problémem,
nesoudržná vodnatá hornina i v době provozu působila sesuvy.
Ze zářezu vystupujete u starého, nyní zrušeného oldřichovského hřbitova. U dalšího odpočívacího místa
vidíte jednu z památek Nového Oldřichova – pozdně barokní sochu sv. Jana Nepomuckého, vedle ní pak
památník padlým v 1. světové válce. Máte‐li rádi daleké výhledy, sejděte ze stezky a podle horní strany
hřbitova vyjděte po polní cestě na jeden z krásných výhledů v oblasti – na Rozsochu. Cestičku na vrchol
skály stavěli v 30. letech 20. stol. členové Klubu českých turistů (zbytky jejich aktivit najdete různě
v okolních lesích). Vrcholek je zajímavý i z geologického hlediska, i zde je zajímavá odlučnost čedičových
sloupců. Pokud budete chtít orientovat mapu podle buzoly, budete zmateni, magnetická anomálie dělá
své, řiďte se podle slunce.
U hřbitova vstupujete na katastr obce Nový Oldřichov
Nový Oldřichov je vesnice poměrně mladá, vznikla parcelací části pozemků svobodného pána Petra
Kryštofa z Walbrunnu, kterému se r. 1751 narodil syn. Dostal jméno Oldřich na počest svého kmotra,
knížete Františka Oldřicha Kinského, majitele blízké Kamenice. Tak vznikla nová osada, která po prodeji
pozemků Kinským byla pojmenována právě po onom kmotřenci. Oldřichov se slušně rozvíjel, domohl se i
vlastního rychtáře a od r. 1765 vedl vlastní pozemkovou knihu.
V současné době je Oldřichov spojen s těsně sousedícími Mistrovicemi. Jméno vsi je bezpečně doloženo
v r. 1412 jako Meysterdorff, což bylo patrně odvozeno od vlastního jména lokátora „Maister“, ale podle
místní tradice vzniklo jméno podle kovářských mistrů, známých svou šikovností v širém okolí. Výtvarná
invence a opravdové mistrovství obyvatel spojené obce se nikde neztratilo, projevilo se v mistrovství
sklářů. V obci pracovali zruční malíři skla, později, když surovina už měla patřičnou tvrdost, tak i rytci.
Spravedlivé by bylo jmenovat alespoň A. Bohma, rodiny Pelikanů, Helzelů a Fritschů. Většina jejich prací
byla prodána do soukromých rukou, ale některé z nich můžete vidět v pražském Uměleckoprůmyslovém
muzeu. Od 19. stol byla vesnice typickou sklářskou obcí, ještě v 90. letech 20. stol. nebylo rodiny, v které
by nebyl sklář.
V současnosti je Nový Oldřichov proslavený hlavně aktivitami hasičů – poutí v druhé polovině srpna a
jedinečným hasičským muzeem /když už jste v oblasti, nenechte si ujít. Otevřeno je v sobotu odpoledne,
ale když se objednáte na jindy, jsou hasiči vždy ochotní přijít a případně i provést/.
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Procházíte klesáním, po levé straně smrkový les, po pravé smíšený. Přecházíte lesní cestu značenou
žlutou turistickou značkou, jste v pramenné oblasti potoka Bystrá, vcházíte do dalšího zářezu a velkého
oblouku na náspu. Budete‐li mít štěstí, potkáte srnčí zvěř. Ráda tu prochází do starého bukového lesa. Za
obloukem jste už mezi pastvinami v Novém Oldřichově. Opět se potkáte se žlutou značkou a pokračujete
po místní komunikaci. Drážní pozemek v této části obce je v soukromých rukách, ale určitě si všimnete
propustku na zahradě /vzorně udržované/. Na dohled je po pravé straně nákladová rampa a budova
bývalého nádraží. Výpravní budova i skladiště bývalo stejné jako na Práchni. Drážní těleso je překryto
navážkou, po bývalé vlečce ke sklárně Rasch už není ani památky, ani vodní jeřáb k doplňování vody pro
lokomotivy už nenajdete. Právě tady se většinou křižovaly vlaky.
Proti nádraží zůstala ještě silniční váha.
Přecházíte hlavní silnici, jdete podle školy (škola dostavěna v r. 1932 českými skláři pro české děti ze vsi)
a těsně pod křižovatkou opět vcházíte na stezku. Za ploty po pravé straně bývala podmáčená louka plná
orchidejí a suchopýru. Moc užitku z ní nebylo, Státní statky ji sekaly a sušily na stlaní pro krávy, ale pro
prstnatec májový, vstavač bezový a několik hybridů, které neurčily ani naše největší kapacity, to bylo
stanoviště ideální. Co z toho je … vidíte. Po chvíli přecházíte místní komunikaci se šipkou k místní
hospodě a znovu vcházíte do zářezu s nasucho vyzděnými stěnami. Zářez ústí do vysokého náspu (pod
ním zachován tunel přes místní komunikaci). V této části procházíme největším klesáním a
nejnebezpečnější části tratě. Právě zde došlo k první havárii – při první jízdě z Kamenického Šenova tu
vykolejila na nerovném svršku v místě sesuvu lokomotiva. Z náspu se otvírá pohled do dolní části vsi do
údolí říčky Bystré, na kostel sv. Kříže z r. 1844. na Holý vrch se zbytky násypky k drtičce. Na Holém vrchu
býval čedičový lom.
Docházíte k nádraží v Mistrovicích, které je také v soukromém držení. I toto nádraží je „typová stavba“,
stejné je pak na trati i ve Volfarticích a v Horní Libchavě. Kousek pod nádražím je další místo
k odpočinku. Došli jste zhruba do třetiny cesty.
V porostu pod nádražím a v pruzích oddělujících „po vrstevnici“ bývalé pastviny i políčka jsou převážně
ovocné stromy, střemchy a řešetláky – nejkrásnější na jaře. Míjíte místní polňačky a vcházíte do
vysokého lesa. Po několika minutách dojdete k prameni po levé straně – voda je chutná a nic vám po ní
nebude, někteří si ji nosí i domů… Tuto část cesty si zvlášť užijte, vysoká smrčina vpravo i smíšený
převážně bukový les vlevo je zajímavý i z hlediska botanického – rozsáhlé porosty mařinky vonné,
měsíčnice vytrvalé i výskyt lilie zlatohlavé. Pokud cítíte lišku, nešálí vás nos. Po průchodu dalším zářezem
dojdete na mostek přes potok, jeden z mnoha přítoků říčky Libchavy. Zde je další možnost odpočinku na
lavičkách u stolku, ale dlouho neodpočívejte, máte to ještě dost daleko. Průchod lesem vás zavede do
otevřeného údolí. V dohledu je vysoká stará lípa. Hnízdívají na ní krkavci, máte‐li štěstí, nejen že je
uslyšíte, ale jdete‐li potichu, možná je i uvidíte. U ní bývala zastávka Volfartice ‐ Nová Ves.
Procházíte otevřenou krajinou, při pohledu zpět ještě vidíte oldřichovský kostel, před sebou bývalé
nádraží ve Volfarticích.
Volfartice jsou doloženy v majetku pana Záviše ze Stružnice z rodu Ronovců, zakladatele rodu pánů
z Klinštejna, k roku 1281. Kostel sv. Petra a Pavla je zmiňován v roce 1352, ale není jasné, zda kostel
současný stojí na jeho místě, či jinde ve vsi. V kostele bývají velice zajímavé koncerty. Archeologický
výzkum ve vsi zatím dělán nebyl, doložené jsou jen mlýny na potoce.
Procházíte dalším zářezem, jehož stěny jsou porostlé osladičem, se zbytky mostku nad tratí, opět
velkými oblouky s podjezdy a alejí. Na lukách kolem nejsou jen domácí zvířata, ale často i srnčí zvěř.
9

Přejdete místní silnici, rozcestník turistických značek, a jste u nádraží v Horní Libchavě, kde vám další
informační tabule prozrazuje technické údaje o výstavbě stezky. Máte za sebou druhou třetinu cesty.
V Horní Libchavě jsou mimo stezku ‐ pozůstatky hradu Klinštejna, renesanční zámeček a barokní kostel
sv. Jakuba většího, před ním stojí morový sloup. Stavby od nádraží neuvidíte, nádraží je nad vsí – stejně
jako ve Volfarticích.
Dlouhou alejí sestupujete do nejnižšího místa cesty, do Manušic. /210 m nad mořem/
Manušice jsou maličká ves, doložen je v r. 1407 Hanuš řečený Šváb jako majitel zdejšího mlýna.
U kaple Nanebevstoupení Páně přecházíte silnici, a byť i malým ALE STOUPÁNÍM pokračujete v cestě.
Všimněte si, jak se změnila krajina i rostliny kolem vás. Vcházíte do krajiny rybníků a žab. Zvlášť v době
jejich páření je skřehotání fantastické. Stín poskytují jívy, lípy, borovice a břízy, v dálce vidíte věžáky
sídliště Špičák a vrchol Pihelu, pak ještě kousek, přecházíte další mostek, vpravo vidíte silnici, která vede
přes obce, které jste obcházeli, do Kamenického Šenova. Procházíte kolem bývalé autobusové opravny,
vlevo jsou koleje z České Lípy do Nového Boru, pak ještě kousek, lavička a konec stezky.

Sejdete z ní cestou vpravo na silnici, vyjdete kopeček a v dohledu je kruhový objezd, pak nádraží Česká
Lípa – Střelnice a za ním hospoda. Ne že by byla levná, ale dobrý oběd si nepochybně zasloužíte.
Marie Hrubá
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Někdy
N
se vzzpomínky ne
evyplácí (po
ovídka se s lovy)
Postavil
P
jsem
m potlučenýý kastrůlek s mlékem nna vařič a škkrtnul pod ním
n zápalkoou. Chytlo to
o hned na první
p
pokus.
p
Navyyklým pohyb
bem jsem sáhl po vedl e stojící žid
dli, přisunul si ji blíž k vvařiči a unavveně se possadil.
S nepřítomn
ným pohledem na prottější oprýskaanou stěnu jsem se zassnil. Vzpom
mínal jsem na
n krásnou bílou
b
lo
oď omývan
nou vesele poskakujícím
p
mi vlnkami moře, na které
k
jsem kdysi
k
dávnoo pracoval. Sice
S jenom jako
pomocný
p
ku
uchař, ale tato
t
práce mně umožžnila poznatt mnohé daleké krajee. Moje mlaadé zdravé tělo
poměrně
p
do
obře zvládallo, že jsem se
s za celý d en nadřel jaako kůň. Ale
e ty vzpomíínky, které mi zůstaly, stály
za
z to. Také moje malá kamarádkaa mangustaa, kterou sii kapitán vo
ozil po všecch mořích, mi pomáhaala a
zpříjemňova
z
ala dlouhé dny.
d K našem
mu přátelsttví pomohlyy drobné pamlsky, kterýými jsem ji krmil.
Dost
D
děsivé byly bouřee na otevře
eném moři . To má člo
ověk hodně
ě co dělat, aby se vzh
hledem k věětru,
vysokým
v
vln
nám a houp
pání lodi udržel na paluubě. Jednou
u nás při takkové slotě zzasáhl bleskk a to jsme měli
co
c dělat, abyychom vzniklý oheň uh
hasili. Ještě dnes cítím spáleninu a kouř, kterýý mě štípá do
d očí!
„Herdek,
„
paane Novák, to vůbec nevidíte, žee vám to mlíko
m
přete
eklo? To zaas bude sm
mradu po ceelém
patře!!“
p
zah
hřměla náhle rázná sp
právcová ubbytovny, ažž se to rozlléhalo po ccelé chodbě
ě, a já se v ten
okamžik
o
vrátil do realityy.
EH

Mangusta jižní1

1

fotka přřevzata z webových stránekk: http://www
w.mundo.cz/m
mangusty
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 Zajíímavosti
Význam baarev
Oranžová
Oranžová jje barva vesselá, plná op
ptimismu. PPosiluje sebedůvěru a dodává
d
enerrgii. Barva vycházejícíh
v
ho
slunce v ná
ás vzbuzuje radost, pottraviny s oraanžovou barrvou posilujjí imunitu, ooranžové do
oplňky zlepššují
náladu. Orranžovou ba
arvu preferu
ují extroverttní lidé.

Sto
ojí za přečtení
Rádi bychom vám doporučili velmi zajím
mavou knihu
u, kterou můžete číst v kaaždém období a
dáváme krátkkou ukázku z úvodu
v kkaždém věku. Věříme, že řada z vás ji zná, na ochutnávku přid
kniihy.

"To
To, jak vnímá
áme sami sebe, se pro nás stává pravdou.
p
Vě
ěřím, že všicchni lidé, vččetně mne,
jso
ou odpověd
dni za vše, co se děje v jejich živvotě, za to nejlepší i zza to nejho
orší. Každá
myyšlenka, ježž nás nap
padne, utvááří naši bu
udoucnost. Všichni vyytváříme své zážitky
vla
astními myššlenkami a pocity. Myyšlenky, které nás napadají, a sloova, která pronášíme,
p
utvvářejí naše zážitky.
Vyytváříme urččité situace a poté plýttváme silam
mi na obviňo
ování druhýcch, že v nás vyvolávají
po
ocit bezvýzn
namnosti. Nikdo
N
a nic nad námi nemá moc,, neboť "myy" jsme ti, kteří si to
všeechno vymyysleli. Dosáh
hneme‐li kliidu mysli, harmonie a vyrovnanossti, bude se tento stav
od
drážet v celéém našem životě."
ž
Louise L. Hay.. Miluj svůj život.
ž
Prahaa: PRAGMA,, 2008. ISBN
N 978‐80‐72205‐104‐0

Znáte
e?
Kalan
nchoe
Květin
na Kalanchoe, česky koloopejka je vho
odná pro pěsstování v byttech a
pro svvoji nenáročnost a barevvnou rozman
nitost je též velmi
v
oblíbennou
rostlinou. Má ráda slunné míssto bez velkýých výkyvů te
epla. Zálivka jí
obnými květyy
stačí mírná, při přřelití hrozí uhhynutí kořenů. Kvete dro
barvyy bílé, růžové
é, červené či žluté. Záleží na druhu, ktterý si pořídííte.
Rostliina pochází ze
z severníhoo Madagaskaru, ale skvěle
e se jí daří i
v našich podmínkkách – pokudd se jí správně věnujete.
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 Zábavný koutek
Pokuste se vymyslet ke každému slovu alespoň jedno další slovo, které by se rýmovalo:
LIŠKA …..…… KLÍN ……….
JÍL …………..

KLÍČ ………..

ŽÍLA …………. ROTA ……….

TUŽKA ……… KLON ………… PES …………
BÁL …………

KOST …………. KOLO ………….. BLESK ……….. PAPÍR ………

LUČINA …….. VÍRA …………..
HAD ………..... NOS …………

Přiřaďte přídavné jméno k podstatnému
Klidný

čaj

Hospodářský

dieta

Plesové

kolo

Říční

kompot

Silniční

pes

Proudové

hry

Cizojazyčný

kniha

Krupicová

krajka

Krevní

uši

Vysokozdvižný

škola

Šicí

skupina

Redukční

dvůr

Sportovní

čtvrť

Plnicí

riviéra

Třídní

slovník

Jižní

turistika

Jízdní

šaty

Paličkovaná

kaše

Bylinný

spánek

Vysokohorská

doprava

Hlídací

provoz

Hruškový

koryto

Plicní

menu

Olympijské

letadlo

Vilová

tým

Francouzská

pero

Polední

stroj

Dívčí

vozík

Oslí

embolie

Tramvajová

kříž

Co se skrývá v této přesmyčce?
Karlova univerzita

KARAVAN VOLIERTUZI

Uzávěrka pro příští číslo je 9. 9. 2014
Těšíme se na Vaše příspěvky – redakce Klubu posluchačů U3V FF UK
Příspěvky zasílejte na e‐mail: ff‐blogklub@seznam.cz
Příští číslo, pokud pošlete příspěvky, vyjde v září – předem děkujeme za spolupráci.

Praha 9. června 2014
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