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Vážení přátelé, naše mladší turistky – disidentky vyrazily do přírody, a jak mi psali: 
Zlatka Zubajová: Ahoj Františku, šiji roušky pro známé i 
nemocnici a stacionář,do noci. Nabízím Ti roušku 
nechceš? Jinak s děvčaty v počtu 6 osob jsme vyrazily na 
výlet do Obory v Hájku, zašly na koláč ke Kristýnce na 
barák a na Velkém Rybníku po obcházení vodní hráze a 
hledání Marušky Tomanové a její chaty jsme nakonec 
našly. Maruška byla přítomna a byla ráda, že jsme se 
zastavily. Maruška Hellerová slíbila, že Ti pošle nějaké 
fotky aby jsi věděl, že trénujeme a nezahálíme: -) Také 
cestou jsme potkaly Marušku Muchovou s Danuškou 
Fořtovou. Tak jen abys věděl, že nezahálíme a dokud 
nám dovolí chodit do přírody, tak vyrazíme. Opatruj se 

a doufejme, že bude lépe. Zlatka. 
Mary Heller: Díky Františku za veškeré informace. Ale 

celkově už je všech těch informací nějak moc, tak jsem si dopoledne vyšla mezi rybníky ... - viz příloha:))). A včera 
jsme byly s několika děvčaty na vycházce okolo Hájku.... "Příroda spasí nás, v té čtěme", a snad budeme všichni 
zdrávi:))). 

Nám ostatním - starším nad 70 ale doporučuji být oportunisty a zůstat raději doma. Já jsem od 
přírody líný a pohodlný, a tak je to pro mne zajímavý pocit, že mi nyní lenošení nejen schvaluje, 
ale i přímo doporučuje, ne-li nařizuje, sama vláda a ústřední krizový štáb. Další výhodou 
karantény je, že jsem se ráno při snídani nemusel omezovat ve větší dávce česneku. 
Až doposud si užívali slávu klimatologové, kteří byli dříve na okraji zájmu. Ty nyní na výsluní 
vystřídali epidemiologové, ti také vystoupili z předchozího polozapomenutí. 
Bohužel i v této době jsou zprávy smutné a smutnější  – v nedávné době zemřela ve věku 
nedožitých 83 let naše bývalá turistka Eva Vitěková. Kdo jste ji znali, věnujte ji tichou 
vzpomínku. 
Z veselejšího soudku je zpráva, že se Mírovi Sváškovi (náš bývalý klubový řidič) narodila dcera. 
Blahopřál jsem mu za nás za všechny. 
Jinak mi dnešní doba začíná připomínat tu dobu v srpnu 1968, kdy lidi drželi při sobě a 
pomáhali si. Ale s tím rozdílem, že tu nebyla „ta záplava přemoudřelých, kteří všichni najednou vědí, co 

by stát měl a co neměl, když se tady po dekády chtělo, aby stát nedělal nic a byl co nejmenší a co nejmíň lidem 
zasahoval do života“- T. Spencerová. 
 

Rozčílil se dneska na FB jeden Varák:  
 

Jakub Huber 

JESTLI TOHLE NĚKDO DOČTE, OBDIVUJU HO. A POKUD S TÍM SOUHLASÍŠ, KLIDNĚ TO SDILEJ❗️❗️(A PROMIŇ ZA 

NESLUŠNÝ SLOVNÍK). 
Nikdy jsem se přes sociální sítě nevyjadřoval k žádnému aktuálnímu dění. Myslel jsem si své a nechal si to pro sebe. 
Teď už to bohužel nelze. Protože vztek na tuhle společnost přetekl. 

Opravdu jsme tak dementním národem a máme v prdeli úplně vše, co se kolem nás děje❓❗️❗️❗️ 

Vláda ČR přitvrdila, což je jedině dobře. Lidé by měli chodit pouze do práce a z práce, co nejvíce využívat home office, 
chodit maximálně na rychlý nákup, pomáhat rodině, svým blízkým a lidem, které máme rádi, nebo nás potřebuji. Je to 
kurva tak těžké pochopit? 
Na FB a IG vidím dnes spoustu příspěvků, selfíček a podobně s tématikou: 
-procházka po centru města s kafíčkem. 
-meju si auto, aby nebylo špinavý. 
-jezdím si na in-linech. 
-máme volno, tak paříme s partou PlayStation. 
Tak já nevím, asi jsem divnej, ale cítíte se zajímavý a úplně normální? To je prostě pro vás tak těžký zůstat pár dni 
doba, mít nějakou zodpovědnost a chránit sebe a své blízké? Vážně vám to kafíčko v centru, nebo naleštěná kára na 
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masírku stojí doprdele za to, že ohrožujete sebe, lidi kolem vás a své nejbližší? Kdo z vás blbců měl na sobě aspoň 
roušku? Minimum, vy kreténi!!! 
Moje enormní nasrání na tuto společnost vygradovalo ve chvíli, kdy jsme z práce jel přes celé Vary pro mojí mámu do 
Puppu do práce a hodit jí do Doubí, aby nemusela jet MHDčkem. Za těch 30 minut jsem MIMO mraky lidí potkal 
několik lidí na koloběžkách, procházkách po městě, na rodinné procházce jen v tričkách s fotříkem v kraťasech s 
malými dětmi, kokoty co chillujou s pivkama na lavičce, spoustu cyklodebilů (co se asi doma prostě nudili), buchty na 
špacírku po Kolonádě (bo to vole není Koronáda), a spoustu dalších exotů. 
Jako vážně? VÁŽNĚ? 
Vážně je v téhle společnosti takových vyjebanců, co musí absolutně vše ignorovat a dělat, že se jich to netýká? Že oni 
se nemůžou nakazit?  
Chápate, že můžete tímhle chováním nakazit své nejbližší, rodinu? Nebo klidne úplně někoho cizího, který tu rodinu 
má také a ta se ho snaží chránit? Dokážete to už kurva pochopit? 
Vašim chováním se ta “sračka” šíří právě ze všeho nejvíce. Protože se nedokážete na pár dní zavřít doma a odpustit si 
váš “super život”. Blil bych z vás a nakopal vás všechny co tohle děláte. Svým chováním ohrožujete například i mě 

blízké. A to mě vytáčí k smrti. Chovejte se aspoň jednou v životě zodpovědně a ne jako totální debilové❗️❗️❗️ 

Takže poslední co řeknu: TAHNI ZA JEDEN PROVAZ, NELEZ ZBYTEČNĚ VEN, MYSLI NA SVÉ BLÍZKÉ, NEBUĎ HLAVNĚ 
DEBIL 
 
 

Jinak, než herec Jan Hrušinský se postavil k věci čelem karlovarský herec Viktor Braunreiter. 
Potřebujete vytřít chodbu nebo pověsit na balkoně šnůru na prádlo? 

 
 

 
V boji s koronavirem pomáhá vitamín D. Opalujte se doma při otevřeném okně! 
Dám vám hádanku: Mají méně vyspělé zdravotnictví než Německo nebo Japonsko, ale z koronaviru 
se tam lidé uzdravují o týden či dva rychleji, vážných případů je tam méně a na COVID-19 tam 
umírají (pokud vůbec) zejména přespolní severní turisté. Kde to je a proč to je? 

https://neviditelnypes.lidovky.cz/veda/koronavirus-neco-zabira-malokdo-to-
ale-vidi.A200314_204201_p_veda_wag? 
 
Když nemůžete ven, tak se podívejte s Robertem kuldou do Vietnamu. 
Robert Kulda: Panáčkové a panenky - jsme všichni v karanténě - třeba si najdete čas na fotky 

z našeho putování po Vietnamu - Mějte se pěkně, zdravíme, Rob-Íva 

 

 https://robkulda.rajce.idnes.cz/2019-10-31_Vietnam_-_ostrov_Cat_Ba_-

_ubytovani%2C_pamatniky_nad_mestem_-_Hospital_Cave_-

_Narodni_park/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-

created 
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Něco na uklidnění:  

 

Malá vizita – Duše K. 

Na závěr si pusťte toto video a nebudete se stačit divit. Kdo má málo času stačí 

mezi minutami 20 až 50. Jiří Dušek s Milanem Cabalkou. Ten má na koronavirus 

překvapivě levný lék. 

https://www.youtube.com/watch?v=2p5Ekj4NClc&feature=youtu.be 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2p5Ekj4NClc&feature=youtu.be

