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Vážení přátelé,  
zasílám vám otevřený dopis Heleny Válkové. Nezapomínejte na vitamín C a 
seznamte se s absolutní karanténou po čínsku. 

Minule jsem vám zaslal odkaz na obrázky z Vietnamu od Roberta Kuldy. 
Navážu na ně a postupně si připomeneme naší Velkou cestu Vietnamem v roce 
2016 – začneme v hlavním městě Hanoj. Následují perličky ze života na 
informační lince IZS. Zjistíte, že i Tomáš Halík má smysl pro humor. Projdeme se 
pěšky po Římě se Svatým Otcem. 
Svědectví těch, co zažili k-virus na vlastní kůži – fakt není o co stát. Na závěr pak 
nabídka České akademie věd. S pozdravem FJW 
 
Velká cesta Vietnamem 2016 – Hanoj. 
https://fjw.rajce.idnes.cz/2016_11_Vietnam_1_-_Hanoj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://fjw.rajce.idnes.cz/2016_11_Vietnam_1_-_Hanoj


Levný lék na koronavirus zveřejnil lékař Dr. Michael Spitzbart 
https://ac24.cz/en/-/levny-lek-na-koronavirus-zverejnil-lekar-dr-michael-spitzbart-o-
kterem-mainstreamova-media-
mlci?fbclid=IwAR2yWMOiGKuu38a9Jt9kuMquWqH6JjfI3aji2LDx7cCBSUR5M18cKcbIOzA 
 
Jak vypadá absolutní karanténa po čínsku: 
https://veda.instory.cz/1091-koronavirus-lze-zastavit-velmi-rychle-cesta-je-ale-
drasticka.html?fbclid=IwAR0DJpAZ1komADpdx74YtyN7pxPT-soVJI870FdRDbgi9zQWgYpp2802CqI 
 
 

Otevřený dopis zmocněnkyně pro lidská práva Heleny Válkové 
seniorkám a seniorům 

Vážené a milé seniorky, vážení a milí senioři,            

současná situace související se šířením koronaviru vede u řady z nás k obavám, strachu z budoucnosti, 

pocitu zvýšené izolace a někdy až k panice. To vše podle odborníků oslabuje náš imunitní systém a dále 

zvyšuje naši zranitelnost vůči viru samotnému i vůči negativním jevům, jež epidemií provázejí. 

Proto bych vás ráda jako zmocněnkyně pro lidská práva, která je zároveň shodou okolností jednou z 

vás (ročník 1951), ujistila, že opatření, která v současné době vláda přijímá, jsou určena k ochraně 

všech obyvatel České republiky včetně seniorů a seniorek. Jedná se o doporučení, která mohou 

usnadnit volbu správného postupu a tím napomoci předejít riziku nákazy. 

Doporučení vlády, aby lidé starší 70 let po dobu nouzového stavu příliš neopouštěli svá obydlí, reaguje 

na skutečnost, že koronavir si zatím vybírá nejvíce obětí právě mezi lidmi této věkové kategorie. 

Doporučení rozhodně nemá za cíl to, abyste se doma izolovali způsobem, který by vedl k pocitům 

úzkosti až deprese, a tím oslaboval vaši imunitu. Sami se můžete rozhodnout pro variantu, která co 

nejlépe odpovídá způsobu vašeho života, vašemu zdravotnímu stavu a pocitu bezpečí a soběstačnosti. 

Zároveň vás prosím, abyste nevěřili poplašným zprávám, které se šíří po internetu a tvrdí, že by se měli 

senioři v České republice v souvislosti s prevencí šíření koronaviru plošně izolovat a uzavřít ve svých 

domovech. Žádné takové opatření se nepřipravuje. Naopak nám jde o to, aby zůstala zachována 

možnost volby toho, jakým způsobem se rozhodnete využívat svůj čas, kterého nyní máte, jako ostatní 

obyvatelé ČR, vesměs více než jindy.  

Obce, nestátní neziskové organizace i sdělovací prostředky připravují v současné době různé aktivity, 

které by měly umožnit zajímavé trávení času. Obce a nestátní organizace také nabízejí různé programy 

pomoci, zahrnující např. donášku nákupů, dovoz obědů a léků, nebo venčení psů. Cílem je zajistit, aby 

ani v době nouzového stavu nezůstal nikdo odříznut od ostatních a aby každý měl přístup k základním 

službám. 
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Děkuji vám za vaši dosavadní důvěru a vaši ochotu přijmout vládou vyhlášená dočasná opatření, jejichž 

cílem je zabránit dalšímu šíření koronaviru. Velmi si vážím toho, že i když současná situace není 

snadná, přistupujete k ní s klidem a rozvahou. Pokud budete mít potřebu se mi svěřit se svými 

problémy souvisejícími se současnou situací kolem koronaviru nebo mi zaslat své návrhy, jak ji zlepšit 

právě s ohledem na specifické potřeby nás seniorek a seniorů, můžete se obrátit na tuto e-mailovou 

adresu: lidska.prava@vlada.cz 

S pozdravem a přáním pevného zdraví 

Helena Válková 

 

Ze života na informační lince IZS HZS Karlovarského kraje, www.hzs-kvk.cz 

Dobrý den, dovolali jste se na informační linku IZS, jak vám mohu pomoci? 
• Haló??? Tady jde paní z nákupu a kašle! 
• Haló??? Já sem byl ve Strakonicích a přítelkyně má kamarádku a její manžel jezdí do práce 
s kolegou, který je možná nakažený.... 
• Haló??? Můžete mi písemně potvrdit, že nemám koronavir? 
• Haló??? Já jsem měla v roce 2003 tříštivou zlomeninu nohy a teď se bojím… 
• Haló??? Můžete mi říct, jak dlouho se udrží ten vir v masce, než mi vleze dovnitř? 
• Haló??? Tady leze jedna nejmenovaná firma lidem do bytu a mění jim vodoměry… 
• Haló??? Chtěla jsem se zeptat, jestli dnes nejsou popeláři v karanténě, já jsem je totiž dnes 
ráno neslyšela… 
• Haló??? Do domova důchodců vběhla liška, můžeme ji jet odchytnout? Jsme z odchytové 
služby. 
• Haló??? Tady jde paní, pije prameny, můžete mi potvrdit, jestli je nakažená? 

Malé shrnutí speciálních dotazů do přátelských rad  
• Odběrová sanitka opravdu neparkuje u lesa a nesbírá tam houby… 
• My opravdu nejsme pediatři, neurologové, gynekologové, praktici, psychiatři, očaři ani 
zubaři, tak nám odpusťte, že vám nesdělíme diagnózu… 
• Opravdu se koronavir neuvolňuje z pylu sedmikrásek a váš pískomil se nenakazí… 
• Opravdu nemůžeme za to, že v hotelu sedí na večeři skupina lidí a vy se bojíte… 
• Opravdu Vaše hypoteticky nakažená babička nenakazí pejska… 
• Opravdu Vám ten virus nevletí do bytu oknem a klidně si vyvětrejte… 

Přes 730 odbavených hovorů v sedmi lidech během jednoho dne, naprostá většina z nich od 
lidí, kteří potřebují radu či pomoc. Nechceme zlehčovat situaci a ano, chápeme všechny vaše 
obavy, váš stres i strach. My všichni jsme pod obrovským tlakem a pro nás všechny je to 
situace nová, ve které jsme všichni společně. Přeji nám všem pevné nervy a pevné zdraví! 

Členové KČT mají nárok na proplacení členských příspěvků od OZP do 31.3.2020 
https://kct.cz/clanky/clenove-kct-maji-narok-na-proplaceni-clenskych-prispevku-od-ozp-do-31-3-2020 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hzskvk/?__tn__=kCH-R&eid=ARDLhmlJgVo6bkAWhkw-o1Pptr3YfDebGh2jWE3YgG8rIHtOzwfS6U0ao4ZAv1ab2GeSIfXgK-NBUrNd&hc_ref=ARTtt1kIqF32Eq0Acq46Ro-48QIWXXCL0ad8yGEyInNLaB_T-Mid59zy2yGiSeMP7jQ&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARD336Rvl5FWSP7GWajot-RHydUVdr-nRYArVoMoRxW5zIRHHKtXyFivBh1_mvM4w3DBWYdA6LaoGGDF0tyWLT3VOS-mxLmz6muorwidVR64V2T5YUF3k0V1wW8IwmrMv9jFi0oT98ngwwoeN0KQrJ2oMXK5hkSODEp7BipLne5HkmBIYQR8AgbI_UVLLYbT_YLOQNVZDvFkC5jZUo0974SvC37vqc70y5pAHStqyl3dRxllt9Zd-pfFoGlSKDFAoLj3WVIhMObXkrH9-PWciHloJkW-IOkEldFxJngB9_NbLtnKCdqQvC8aozCZB93f-U-lLYOKQK_7WeEmPt2qqVuuMPLYYlGvBlFJw5nCFi07ZQ
https://kct.cz/clanky/clenove-kct-maji-narok-na-proplaceni-clenskych-prispevku-od-ozp-do-31-3-2020


Z rozhovoru s Tomášek Halíkem. 
Vidíte pro současnou situaci ve společnosti nějaké podobenství v bibli?  
Četl jsem humorný soubor biblických doporučení, která ovšem ocení jen znalec Písma 
a církevních dějin: „Myjte si často ruce“ (Pilát Pontský); „Nezdravte se políbením“ 
(Jidáš Iškariotský); „Nedotýkejte se navzájem“ (Máří Magdaléna); „Nedotýkejte se 
otevřených ran“ (Tomáš Apoštol); „Neztrácejte hlavu!“ (Jan Křtitel); „To není 
Apokalypsa!“ (Jan Evangelista); „Nejezděte do Číny!“ (misionář Matteo Ricci, SJ). 
Ale když mám odpovědět vážně, doporučuji knihu Job. Ta je velkým varováním před 
tím, abychom tváří v tvář utrpení netrousili laciné náboženské fráze. 
 
 

Dříve jen foto, nyní už delší video. 
Svatý otec se vydal pěšky do kostela sv. Marcela pomodlit se za konec epidemie. V kostele je 
umístěn vzácný kříž, který byl v roce 1522 nesen v procesí městem, aby v Římě skončil „velký 
mor“. (Video: AP) 
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zabery-z-nedelniho-vatikanu-papez-se-vydal-pesky-na-prosebnou-modlitbu-
93355?autoplay=1 
 
 

 

 

 

Petra Vychytilova  

Svědectví těch, co poznali k-virus na vlastní kůži 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=eslbV6ogyv0 
 

Bohužel jsme měli tu čest poznat koronavirus blíž, než je nám milé. Jelikož jsme zjistili, jak je boj s touto 

nemocí náročný, velice nás mrzí, že někteří to stále neberou vážně, dělají si z toho srandu a ohrožují 

druhé tím, že chodí bez roušky. Toto video nás stálo hodně sil a doufám, že se dostane k co nejvíce 

lidem, jež to stále nepochopili. Chceme tímto poukázat na zákeřnost tohoto viru, a z trochu jiné 

perspektivy i upozornit na to, že to opravdu žádná sranda není. Buďte k sobě ohleduplní a hlavně 

neudělejte stejnou chybu jako my, že jsme slepě věřili doktorce, že to nic není a ohrozili tak jinou 

doktorku se setřičkou v nemocnici. Musíme si zdravotníky hýčkat, bez nich by jsme byli v háji. Mockrát 

děkuji, že jste si našli čas na přečtení těchto řádků a případné zkouknutí videa a přeji Vám, aby jste se 

s tímto svinstvem nesetkali ani vy, ani Vaši blízcí. Pokud by jste se nás chtěli na něco doptat, napište 

mi na instagramu: @dovodysplouch. Pokusím se Vám odpovědět. 

 

 
 

Nabídka České akademie věd: 
https://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/veda-na-doma/ 
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