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Andor Sandor 

28 min ·  
Spustili jsme stránku https://www.jakprezit.cz/ . Najdete zde nejen užitečné informace a rady 
ohledně #koronavirus. Nejde o projekt na jedno použití, ale budou zde i rady, informace a 
analýzy hrozeb, které ovlivňují náš život. #bezpečí #informace #hrozby #jakprezit 
Nouzový stav COVID-19:  
Nejúčinnější „ochranná pomůcka”, kterou v tuto chvíli všichni nejvíc potřebujeme, je 
SOLIDARITA. Je nesmírně pozitivní vidět kolem sebe veškerou tu snahu o pomoc. Nabízení 
pomoci s hlídáním dětí, zařizováním nákupů pro seniory atd. I když je každodenní běžný život 
ochromen, nepřestáváme fungovat jako společnost. Každý pomáhá jinak, každý přispívá podle 
svých možností a schopností. Náš projekt JakPřežít.cz přispívá tím, na čem je založen. 
Odbornými znalostmi. Víme, kde jsou tzv. neuralgické body systému a chceme směrovat 
finanční pomoc přesně na taková potřebná místa. 
VEŠKERÝ ZISK, KTERÝ VZNIKNE BĚHEM STAVU NOUZE, POSÍLÁME NA TATO MÍSTA. 
Krize není čas pro profit, ale pro solidaritu. 

https://www.jakprezit.cz/?fbclid=IwAR1_xsPwuzrFn2kkeZBmQP6xpuRTtsja63X

LLCvc0D6yWqTo06wVaRWv0WU 

 

Už jste prošli Karlovy Vary křížem krážem a nevíte, kam byste se ještě vydali? Ochutnali 

jste všechny prameny a prošli všechny kolonády? Tak vystoupejte do oblak a pohlédněte 

na jedno z nejkrásnějších lázeňských měst v srdci Evropy z výšky. Vždyť rozhledny tady 

najdete na každém kroku. Které jsou ty nejoblíbenější? 

https://blog.zivykraj.cz/rozhledny-v-okoli-karlovych-

varu/?fbclid=IwAR3BvOYWvIw51cgqa62Tpydxrzyu-

imX6dOtDyUbymZjh7A9tKVe3nTVXXA 

 

Jáchymovský šlikovský tolar, stříbrná mince, která dala jméno dnešní nejznámější měně na 

světě, patří mezi nejvýznamnější české mince ražené v 16. století. Oficiálně se začala razit  v 

roce 1520 v jáchymovské mincovně, a letos tak oslavila 500 let.  

https://blog.zivykraj.cz/po-stopach-jachymovskeho-tolaru/?fbclid=IwAR0IA-

UgjqJ7sKST4FY1fgGtxYD7L55Iur0Z6Z2H4nl4e1COEAGwJDDmO1c 

 

Dyleň, (německy Tillenberg) je hora v Českém lese, v okresu Cheb ležící asi 15 km západním 

směrem od Mariánských Lázní. Její vrchol leží v nadmořské výšce 940 m.n.m a je vzdálen asi 

500 metrů od státní hranice České republiky se Spolkovou republikou Německo, přesněji s 

Bavorskem. Je druhým nejvyšším vrcholem Českého lesa. Spatříte zde věž z roku 1970, která 
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byla původně vojenskou radarovou stanicí vybudovaná bez jediného kusu železa za pomoci 

silikonových šroubů. 

https://www.cestujemepocesku.online/turisticky-cil/karlovarsky-kraj/dylen-

940-m-n-m/ 

 

Do hřeben Krušných hor tentokrát jede Pepa Polášek s obyčejnou lokálkou, ale o zajímavosti 

z historie železnic a staré parní stroje využívané k dolování nouze nebude. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/12664259752-putovani-s-

parou/318291310250005-na-hreben-krusnych-

hor/?fbclid=IwAR0ZuLtg9x6dfAjqgsTS9P5USGod0dOkKo6z_Xd-

Wu1u6wmwHDbRN0a_9kI 

 

Great Walks 17 - Na západní okraj Krušných hor 

https://www.youtube.com/watch?v=9wHQ32JFMwU&feature=youtu.be&fbcli

d=IwAR0lq6h_36IN4IR2dn4FtmrQwy-6wPnT8l30nbepg64EToIAnMQRnyF_4FU 

 

Krušné horory - Vodníkův zámek 

https://www.youtube.com/watch?v=WLpr-

vj6AM0&t=140s&fbclid=IwAR3R79MOg1jqHEOx97M5P-

sBGfqoKq9qYLfi1MnwoFghP9rrLBXJLtLd4jg 

 

Turisté z Klášterce nad Ohří v Karlovýcch Varech 8. března 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2_HHmPhOy8&fbclid=IwAR0ngETGB-

QuBsLdDHuDpw9dAHaM75U0NIlTvsrXWNAcjGWXI3XdJ9m4DiU 

 

E-knihy ke stažení zdarma: 

https://protisedi.cz/eknihy-v-cestine-zdarma-stahnete-si-

je/?fbclid=IwAR0y97BxvMj8lQn8_Ni6q7bXk3HZcy3zuKuF5u25v5Nl19ATMLKGn

rAIDls 
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Fotoreportáž z dolu v Nevřeni u Plzně 

https://ostrovsky-muzejni-spolek.estranky.cz/clanky/vizitky-regionalnich-

muzei/fotoreportaz-z-dolu-v-nevreni-u-

plzne.html?fbclid=IwAR1iAehmd3veMDpqnyD8WcSlu1guU2jGu42YEuNjpu5sH0

T703tQZJQDs9Q 
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Fascinující snímek z Říma. Ta fotografie Papeže na ulici je prostě úžasná. Má 
zvláštní kouzlo. Už nějakou dobu na ni koukám a nemohu se od ní odtrhnout.  

Papež Francis šel včera pěšky do kostela sv. Marcela v centru Říma, aby se 
pomodlil před křížem, o kterém se tvrdí, že v roce 1522 po průvodu městem 
ukončil mor. 

Přemýšlím u té fotky, jestli existuje Bůh... 

Ale stejně věřím, že víra nakonec překoná “vira”. 

Jaroslav Kmenta , novinář 
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Jaký je rozdíl mezi rouškou a respirátorem? Když přežijete dvě a půl minuty 

„miláčka“ v úvodu videa, tak se to docela názorně dovíte. 

https://www.youtube.com/watch?v=J7qi-

5pvGn0&feature=share&fbclid=IwAR0nn6lK2PG7Ib82bR5MOetw2aT-

8mvhzkqSjoWjpsUJdr-O_V1Aen1sItA 

 

 

Pokud jste ještě neviděli, doporučuji zhlédnout zajímavé video.  
Co je koronavir? Kde se vzala epidemie COVID-19? Pochází z čínské laboratoře? 

https://www.youtube.com/watch?v=P2KW1kud9fg&feature=share&fbclid=IwAR2Xvwl
gRkG3HpHlVoroFZ4NZKxJhilMbf5Sa_BpCgdUKcijbUx2UY1Cx_k 

 

Disciplinovaný pohled na věc v sobotu večer. 

Poslouchat je správné 
Střední Evropu zalilo v sobotu slunce, sice studené, ale už jarní. Praha, zbavená turistů, 
byla krásná jako už dlouho ne. Možná to byl na nějakou dobu, doufejme nikoli zas tak 
dlouhou, poslední víkend, kdy si člověk ještě troufl vyjít ven a jen tak bloumat. Na chvíli, 
pak ale brzy, někteří s pocitem viny, že by neměli, se vrátili domů. 

Výzvy, aby lidé seděli doma a chodili ven co nejméně, pokud možno vůbec, nejsou totiž 
nejspíš od věci, ba jsou asi předpokladem toho, aby se život dal co nejdříve zase do 
normálu. A všichni chceme zase normální život; vsadil bych se, že i ten Babiš to chce, byť 
by to mohl dávat nějak přesvědčivěji najevo. 

Povaha souboje s touto věcí je nejspíš v tom, že se omezující, restriktivní, někdo říká už 
totalitní dekrety musejí vyhlašovat skokově, ze zálohy a bez konzultace s obyvatelstvem. 
Když se v noci na sobotu zavřely supermarkety a hospody, nemohlo se říct předem: lidi, 
dojděte si ještě do hospody a do oblíbeného obchoďáku, možná je zítra zavřeme. 
Vlastností toho viru je, že nečeká, až si lidi opatří všechno a řeknou si, O.K., ještě si skočím 
na kafe, pak už budu jen disciplinovaně na sociálních sítích nadávat, jak je vláda blbá. 

Procházky tedy ještě v sobotu večer, kdy toto píšu, nejsou úředně zakázané, ale nebudu 
se divit, když se ráno probudím s tím, že v noci vláda rozhodla, že ano. Nějaká forma 
zákazu vycházení, pokud člověk nejde do práce či nakoupit, což jistě nebude snadné 
kontrolovat, se zřejmě dá čekat (realistické je očekávat uzavření větších měst). Ty země, 
které jsou zasaženy nejvíc, tedy Itálie a nyní Španělsko, k tomu situace dokopala, přičemž 
by bylo asi lepší následkům předejít. 

A předejít nebo omezit možný ničivý rozsah (v Itálii nepochybně ničivý je) virové 
epidemie se dá nejspíš právě tím, že se načas ochromí či zastaví život. Jako to podnikly v 
nějaké formě (východo)asijské státy, které při všech rozdílech, co mezi nimi jsou, zavedly 
drsná a tvrdá opatření, jejichž podstatou bylo nesmlouvavé omezení osobní svobody. Lze 
si přitom představit, že forma a průběh provedení těchto restrikcí probíhal jinak v zemích 
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jako Jižní Korea nebo Tchaj-wan – a jinak v lidové Číně, kterou za vzor jistě dávat nelze. 
Tam měl (a má) nepochybně podobu až krutého jednání s obyvatelstvem, jež bylo 
podrobeno (zatím) v Evropě nepředstavitelnému tlaku a kontrole, která byla zároveň 
jakousi sebekontrolou. Mobily obyvatelů Wu-chanu byly opatřeny aplikací, jež 
permanentně kontrolovala jejich pohyb, přičemž obyvatelé jednotlivých bytů (naprostá 
většina Číňanů bydlí v kontrolovatelných bytových komplexech) pak dostávali v 
intervalech různé časy, kdy mohou vyjít na nákup: většinou dvakrát týdně na pár hodin. 
Aplikace sledovala, kde se vlastník telefonu při vycházce pohybuje, a při návratu domů 
mu kód svítil buď zeleně, tedy že je vše O.K., a pak Číňana stráž vpustila domů, anebo mu 
svítil červeně – a v tom případě dovnitř nesměl, pravděpodobně musel do nemocnice s 
dalšími postihy. 

Úspěch – doufejme, že reálný – jiných asijských zemí byl ale založen ještě na něčem jiném 
a ty tuto orwellovskou formu zavádět nemusely (nebo ne v takové míře). Opřely se o 
kombinaci přísnosti, kterou mají v krvi, a lidského faktoru, k němuž nemá Evropan 
většinou moc sympatií, jenže někdy se dost hodí. Tím faktorem je spořádané a 
disciplinované obyvatelstvo, které je vychované a zvyklé: poslouchat. To zní evropské 
mysli, mnohdy vyrostlé v anarchistické představě, že správné je autoritu za každých 
okolností odmítat, nepřijatelně. Mnozí nabyli pevného přesvědčení, že naopak bouřit se 
je správné, jak to doporučoval předseda Mao, což nadchlo mnoho Evropanů, když jim to 
přitom, jako ve slavném roce 1968, nikdo nezakazoval. Nemálo lidí (a znám jich kolem 
sebe dost) má zažitou představu, že jakákoli forma omezujících nařízení je buzerace a cosi 
jako vrchnostenský nárok na svobodu jedince. Tu má on zaručenou už jaksi svou existencí 
a tím velkolepým faktem, že je na světě. Jsou však situace, kdy to asi nemusí vůbec platit. 
Třeba tahle. Zaručeno nemáme totiž nic a příští procházka se může protáhnout na hodně 
dlouho. 



Echo, 14. 3. Jiří Peňás 

 

 

V pondělí 16. března spouští město Karlovy Vary novou službu pro seniory 70+. 
Zajistí seniorům nákup potravin, drogerie a léků. Služba je zdarma, klient uhradí 
pouze nákup. 

 

 

 

 

Dyleň  



https://www.cestujemepocesku.online/turisticky-cil/karlovarsky-kraj/dylen-

940-m-n-m/ 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/12664259752-putovani-s-

parou/318291310250005-na-hreben-krusnych-

hor/?fbclid=IwAR3X7SRZS6juilqDS2CPPaIYvt9IuvkF4yqOnyc0a96-I_dTH5ct9-

bew3A 
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