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Vážení turističtí přátelé,  

máme za sebou první týden karantény. Mohou nastat i týdny s ještě přísnější 

karanténou, blížící se izolaci. Anglické přísloví praví: Předem varován, předem 

vyzbrojen. Je třeba počítat s tím, že takových týdnů je před námi ještě celá řada. 

Já odhaduji, že to musíme vydržet někam do června. Dostal jsem již několik 

příznivých ohlasů na tento pêle-mêle. Pokud by to ale zasílán těchto informací 

někoho obtěžovalo, tak mi napište a já vás vyřadím ze seznamu. Do Vietnamu se 

podíváme podruhé a tentokrát k na sever k čínským hranicím. Naštěstí někteří 

neztrácejí humor ani v období kurňaviru. Prozíravý byl už v roce 2015 Bill Gates, 

tentokrát už ho mocní tohoto světa určitě vyslyší. Názory epidemiologů na 

nošení roušek se liší, jak se můžete přesvědčit z celé řady materiálů. Rady 

psycholožky také nejsou k zahození, hlavně dbejte na pobyt na sluníčku. Vývoj 

v našem kraji můžete sledovat na webu Krajské hygienické stanice. Nakonec si 

poslechněte, jak to vidí Václav Cílek na pořadu Kupředu do minulosti s Martinou 

Kociánovou. 

Zdraví FJW. 

 

 

Vietnam 2 - Sapa s návštěvou vesnice H´mongů  Cat Cat  

https://fjw.rajce.idnes.cz/2016_11_Vietnam_2_-_Sapa_s_navstevou_vesnice_H_mongu_Cat_Cat/ 

 

https://fjw.rajce.idnes.cz/2016_11_Vietnam_2_-_Sapa_s_navstevou_vesnice_H_mongu_Cat_Cat/


Jiří Peňás 

Dnes nebudu nic riskovat a pro jistotu si vyjdu i v bederní roušce. 
 

Nekamenujte proroky – Bill Gates již v roce 2015: 

https://www.youtube.com/watch?v=6Af6b_wyiwI 

 
 

Dodržovat hygienická opatření, podporovat imunitu a nepanikařit, radí v 

manuálu odborníci z Bulovky 

https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/koronavirus/3064196-dodrzovat-

hygienicka-opatreni-podporovat-imunitu-a-nepanikarit-radi-v 

 

Začala rekonstrukce Císařských lázní, aneb navrátí se do Karlových Varů Zlatý věk? 

https://www.starostove-nezavisli.cz/regiony/karlovarsky-kraj/zacala-rekonstrukce-cisarskych-lazni-

aneb-navrati-se-do-karlovych-varu-zlaty-

vek?fbclid=IwAR1pEeqrH1FFrqRChySp8KNpQYqcWiHQcx5vPMvNGLPHYNYRTRHZF6wEIvk 

 

VĚDA: Nadějný prostředek proti koronaviru  

17. března, den poté, co SÚKL slíbil urychlit schvalování léku Remdesivir proti koronaviru, se konala v 
Pekingu tiskové konference, na níž ředitel Čínského národního centra pro rozvoj biotechnologií, spadajícího 
pod tamní Ministerstvo vědy a techniky, oznámil účinnost preparátu Favipiravir i proti koronaviru COVID-19. 
Favipiravir je lék proti chřipce, který byl v Japonsku schválen pro klinické používání už v r. 2014. V Číně byl 
souhlas k jeho klinickému testování proti koronaviru udělen právě před měsícem, přičemž nyní byla potvrzena 
jak jeho účinnost, tak nebyly zaznamenány žádné zjevné nežádoucí vedlejší účinky. Ředitel čínského centra 
zdůraznil, že Favipiravir by měl být zahrnut do léčebných plánů pro COVID-19 tak rychle, jak je to možné. 
Vzápětí po tomto oznámení akcie Fujifilm Holdings Corp., které výroba preparátu patří, posílily o 15 %. 

https://neviditelnypes.lidovky.cz/veda/veda-nadejny-prostredek-proti-

koronaviru.A200318_224042_p_veda_wag?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-

boxiku&utm_campaign=null 

Psycholožka radí 

Hezký den! 

 

V posledních třiceti letech jsme tady nezažili takové plošné omezení toho, co můžeme dělat, 

kam chodit a jezdit atd. (Nebude to tady dnes o té breberce, která dokazuje, že na velikosti 

fakt nezáleží, nýbrž o věcech souvisejících.) 

 

Z těch omezení na spoustu lidí - včetně dětí - padá tíseň a nejistota. Proto se v dnešním 

Zpravodaji podíváme na pár možností, jak tohle období zvládnout v co největší psychické 

pohodě (nebo v co nejmenší nepohodě - podle Vašich optimistických či pesimistických 

inklinací).  

https://www.facebook.com/jiri.penas?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAKCKQerRcrhgkdNR5AqjCI7wUkekhqnlt4Ol1OnZlhUq5KdP4SDXGkMeRJB7TNzz9p4jWVk5sxRIOj&hc_ref=ARToD2D8exkoUMD4jTntcUQMCMayKx6CsjENoj4YYImKqboYyKZf6uLAfQlSNMX0lBM&fref=nf
https://www.youtube.com/watch?v=6Af6b_wyiwI
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/koronavirus/3064196-dodrzovat-hygienicka-opatreni-podporovat-imunitu-a-nepanikarit-radi-v
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/koronavirus/3064196-dodrzovat-hygienicka-opatreni-podporovat-imunitu-a-nepanikarit-radi-v
https://www.starostove-nezavisli.cz/regiony/karlovarsky-kraj/zacala-rekonstrukce-cisarskych-lazni-aneb-navrati-se-do-karlovych-varu-zlaty-vek?fbclid=IwAR1pEeqrH1FFrqRChySp8KNpQYqcWiHQcx5vPMvNGLPHYNYRTRHZF6wEIvk
https://www.starostove-nezavisli.cz/regiony/karlovarsky-kraj/zacala-rekonstrukce-cisarskych-lazni-aneb-navrati-se-do-karlovych-varu-zlaty-vek?fbclid=IwAR1pEeqrH1FFrqRChySp8KNpQYqcWiHQcx5vPMvNGLPHYNYRTRHZF6wEIvk
https://www.starostove-nezavisli.cz/regiony/karlovarsky-kraj/zacala-rekonstrukce-cisarskych-lazni-aneb-navrati-se-do-karlovych-varu-zlaty-vek?fbclid=IwAR1pEeqrH1FFrqRChySp8KNpQYqcWiHQcx5vPMvNGLPHYNYRTRHZF6wEIvk
https://neviditelnypes.lidovky.cz/veda/veda-nadejny-prostredek-proti-koronaviru.A200318_224042_p_veda_wag?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
https://neviditelnypes.lidovky.cz/veda/veda-nadejny-prostredek-proti-koronaviru.A200318_224042_p_veda_wag?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
https://neviditelnypes.lidovky.cz/veda/veda-nadejny-prostredek-proti-koronaviru.A200318_224042_p_veda_wag?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null


 

ZAPOJIT SLUNÍČKO 

Máte-li zahradu nebo aspoň balkón, využijte těch krásných dní, které teď jsou, ke slunění. Na 

vitamín D (i na spálení kůže) je slunce ještě nízko, ale i tak jsou jeho paprsky hladivé a 

nebesky příjemné. 

 

FOTKY 

Přeberte fotky - papírové a/nebo v počítači. Skoro každý, s kým mluvím, si stěžuje na to, že 

má ve fotkách nepořádek. Teď ke středněvěkým: Až vám bude o pár desítek let víc 

než teď, už to nesrovnáte - to budete naopak rádi, když budete mít fotek nějaké 

prohlédnutelné množství,a ne tisíce, a když budou aspoň nějak uspořádané. Abyste 

pak nemuseli popětisté říkat zívajícím vnoučatům: "Tady - no, tady jsme byli asi zas někde na 

výletě, ale nevím, kde to bylo." 

 

PROCHÁZKY V ZELENI 

Povolené jsou (zatím) procházky v parcích a přírodě. (Tedy kromě izolovaných obcí, s jejichž 

obyvateli velmi soucítím.) To je určitě dobré využít, aby člověku nehráblo z toho, 

že je pořád doma (což se mj. týká lidí, kteří se starají o děti nebo pracují z domova). 

Samozřejmě při respektování toho, že procházky nemají být "shlukovací". 

 

VYHAZOVAT 

Není dobré sedět a čekat, až to skončí. To se pak čas, navíc úplně nanicovatě strávený, táhne. 

Když už musíme trávit víc času doma, tak toho můžeme využít třeba k přebrání skříní 

a vyházení všeho, co člověk nepotřebuje a nenosí. Zbavit se zbytečností je velmi příjemné a 

úlevné, pocit odlehčenosti zaručen.  

 

ODPOČINEK 

Pokud vedete jinak spíš hektický životní styl ("Furt mám něco"), tak teď spěte a odpočívejte. 

Třeba zjistíte, že je to příjemné a něco z toho pronesete i do normálních časů, až zase přijdou. 

 

KNÍŽKY 

Čtěte a vzdělávejte se. Díky internetu to jde i na dálku. Tady vám můžu nabídnout pár 

švestiček ze své psychologické zahrádky i já. Marketing už za chvíli:)  

 

POHYB 

Nezapomínejte na pohyb - je to skvělé antidepresivum, zlepšuje náladu a svědčí celému 

člověku. Je možná těžké se k němu donutit, ale to by bylo, abyste si s tím neporadili. Třeba na 

youtube najdete kupu videí - předcvičovatel, hudba a jedem. 

 

TEĎ A TADY 

Nekoukejte moc dopředu - co všechno ještě může přijít, jak dlouho ještě... Berte situaci, jaká 

zrovna je. Co se v tuhle chvíli dá. Než ztrácet čas zbytečnými úvahami, položte si otázku: 

"Co můžu udělat, abych následující hodinu prožil/a smysluplně?" 

 

EMOCE JSOU OK 

Přijímejte všechny svoje emoce a pocity. Jestli zažíváte tíseň, nejistotu, obavy, rozmrzelost... - 

to všechno je normální (samozřejmě nejsou-li tyto stavy extrémně silné). Ale jedna věc 

je nějak se cítit a druhá podléhat tomu. Ti šikovní právě nepodléhají. Řeknou si: "Je mi 

mizerně, cítím nějakou úzkost, ale i tak jdu vařit/běhat/uklízet." Emoce přicházejí a odcházejí 

a je dobré umět oddělit to, jak se cítíme, a to, co děláme. 



Držte se a přeju nám, abychom z téhle situace vyšli nakonec silnější. 

 

PhDr. Michaela Peterková 

Psychologické weby, testy, programy - psyx.cz 

 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje 

#COVIDー19 VYSVĚTLUJEME❗ 
Neexistují vědecky doložené důkazy, že by ibuprofen zhoršoval průběh infekce COVID-19. Použití 
ibuprofenu v souladu s příbalovou informací i nadále představuje pro pacienta účinnou a bezpečnou 
léčbu horečky a bolesti.  

Více 👇 

http://www.sukl.cz/sukl/uzivani-leku-s-ibuprofenem-a-paracetamolem-s-ohledem-

na?fbclid=IwAR31mpZmGdzMiSp_hUYk3IaxFTdhq1c7BUNPXploWTNtax5cNwjDC

VecAic 

 

 

Lázeňské hotely v Karlovarském kraji postupně zavírají 
https://vary.rozhlas.cz/lazenske-hotely-v-karlovarskem-kraji-postupne-zaviraji-

8165409?fbclid=IwAR0LrkYxGq90TjtHggWrU2JnII0sLN_kT9etx-

fmbAxi1l4Tucletl9Sb8c 

https://www.facebook.com/khskv/?__tn__=kC-R&eid=ARCWGb3d19yPkhfVo6vsalEt2AOHVr8oj_uFBeQBxwp7ExPg8KvS9KGovLR1Nb5ZN4iXSMufcT4YQhEK&hc_ref=ARTv_ZwTTUHZ7VSL-1wwM4C9A01Hz4WnkR2fRvWJyk28ABZ5fo6HxD3SV72blJ6d2wE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCJ6xwrk3JDy8gZSWcTpUwCkGM2-u1MLZAujfXOxsjoHogJEs4aniHQCO9Q_YRZ0i190JAPbBWDaFeDtuWxvvh3LcwVXCCoTUMtL3uqy7VLHt0M-cNnulzwzmdq5LvPnePinPGTuF6cElTM3q5Lqz-AUmUAvVrDcBlVTMMnOUJX44lizHtKBAa7KmbKrNg-BXzQWa5Jjc_nRbifddql3fSZSH4OQXJQ0kTKlOOiiC0EXosf40X5cDUwNm7p80zhI3mNZiVRCFaxAFq7AbBHyX3N51M08QKB8rhiSN403acvVIFX1ckLw6ORha5Elao9RbO9lMhbXEUZuFQOIHvzbh_3zuVjgjom0EJ21TlEF1MLmw
https://www.facebook.com/hashtag/covidー19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCJ6xwrk3JDy8gZSWcTpUwCkGM2-u1MLZAujfXOxsjoHogJEs4aniHQCO9Q_YRZ0i190JAPbBWDaFeDtuWxvvh3LcwVXCCoTUMtL3uqy7VLHt0M-cNnulzwzmdq5LvPnePinPGTuF6cElTM3q5Lqz-AUmUAvVrDcBlVTMMnOUJX44lizHtKBAa7KmbKrNg-BXzQWa5Jjc_nRbifddql3fSZSH4OQXJQ0kTKlOOiiC0EXosf40X5cDUwNm7p80zhI3mNZiVRCFaxAFq7AbBHyX3N51M08QKB8rhiSN403acvVIFX1ckLw6ORha5Elao9RbO9lMhbXEUZuFQOIHvzbh_3zuVjgjom0EJ21TlEF1MLmw&__tn__=%2ANK-R
http://www.sukl.cz/sukl/uzivani-leku-s-ibuprofenem-a-paracetamolem-s-ohledem-na?fbclid=IwAR31mpZmGdzMiSp_hUYk3IaxFTdhq1c7BUNPXploWTNtax5cNwjDCVecAic
http://www.sukl.cz/sukl/uzivani-leku-s-ibuprofenem-a-paracetamolem-s-ohledem-na?fbclid=IwAR31mpZmGdzMiSp_hUYk3IaxFTdhq1c7BUNPXploWTNtax5cNwjDCVecAic
http://www.sukl.cz/sukl/uzivani-leku-s-ibuprofenem-a-paracetamolem-s-ohledem-na?fbclid=IwAR31mpZmGdzMiSp_hUYk3IaxFTdhq1c7BUNPXploWTNtax5cNwjDCVecAic


Nejsou ve svém názoru úplně jednotní. Špičkoví čeští lékaři a kapacity se nedovedou shodnout, 

zda je opravdu nutné, aby občané země od čtvrtka povinně nosili na základě nařízení vlády ČR 

respirátory, roušky nebo šátky na zakrytí úst i nosu, když vyjdou do ulic. Světová zdravotnická 

organizace (WHO) i vedení Nemocnice na Bulovce tvrdí, že ochranné prostředky stoprocentně 

lidi neochrání a dokonce hovoří o plýtvání. „Ať budeme nyní dělat cokoli, koronavirem už 

onemocní 50 až 70 procent populace,“ říká webu EuroZprávy.cz Roman Šmucler, prezident 

České stomatologické komory.  

 

Zdroj: https://eurozpravy.cz/domaci/zdravotnictvi/povinne-noseni-rousek-koronavirus-nevymyti-

pandemie-se-uz-neda-zastavit-rikaji-experti-pro-

ez.7ff2489d/?fbclid=IwAR3GBEZfACtp4VzWfkI8FaOTCrLR-hgJEKddYoYVnWu-

ELjNER9dp8VgrjA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z herce Viktora Braunreitera je teď kvůli koronaviru nádeník. Změnu 

profese bere jako reality show  

https://vary.rozhlas.cz/z-herce-viktora-braunreitera-je-ted-kvuli-koronaviru-nadenik-zmenu-profese-

bere-8165447?fbclid=IwAR1-A1KSMrR4unFYuvgS8UdfNgrK0MSmWVP1fZblZolRhawiuK4yrg40QQ0 

 

Jak to vidí Václav Cílek 
https://www.kupredudominulosti.cz/cilek-vaclav-1d-ocekavam-ze-cely-tento-rok-bude-anomalni-

bez-ohledu-na-koronavirus/ 

 

https://www.kupredudominulosti.cz/cilek-vaclav-2d-v-evrope-ted-budeme-pozorovat-etnicke-

rozdeleni-

kontinentu/?fbclid=IwAR1utfcUUaOqhLTcoP_ITl1bemunv5HwrmmPXsruZUgzWrLd8tFmQwMzJ7E 

https://eurozpravy.cz/domaci/zdravotnictvi/povinne-noseni-rousek-koronavirus-nevymyti-pandemie-se-uz-neda-zastavit-rikaji-experti-pro-ez.7ff2489d/?fbclid=IwAR3GBEZfACtp4VzWfkI8FaOTCrLR-hgJEKddYoYVnWu-ELjNER9dp8VgrjA
https://eurozpravy.cz/domaci/zdravotnictvi/povinne-noseni-rousek-koronavirus-nevymyti-pandemie-se-uz-neda-zastavit-rikaji-experti-pro-ez.7ff2489d/?fbclid=IwAR3GBEZfACtp4VzWfkI8FaOTCrLR-hgJEKddYoYVnWu-ELjNER9dp8VgrjA
https://eurozpravy.cz/domaci/zdravotnictvi/povinne-noseni-rousek-koronavirus-nevymyti-pandemie-se-uz-neda-zastavit-rikaji-experti-pro-ez.7ff2489d/?fbclid=IwAR3GBEZfACtp4VzWfkI8FaOTCrLR-hgJEKddYoYVnWu-ELjNER9dp8VgrjA
https://eurozpravy.cz/domaci/zdravotnictvi/povinne-noseni-rousek-koronavirus-nevymyti-pandemie-se-uz-neda-zastavit-rikaji-experti-pro-ez.7ff2489d/?fbclid=IwAR3GBEZfACtp4VzWfkI8FaOTCrLR-hgJEKddYoYVnWu-ELjNER9dp8VgrjA
https://vary.rozhlas.cz/z-herce-viktora-braunreitera-je-ted-kvuli-koronaviru-nadenik-zmenu-profese-bere-8165447?fbclid=IwAR1-A1KSMrR4unFYuvgS8UdfNgrK0MSmWVP1fZblZolRhawiuK4yrg40QQ0
https://vary.rozhlas.cz/z-herce-viktora-braunreitera-je-ted-kvuli-koronaviru-nadenik-zmenu-profese-bere-8165447?fbclid=IwAR1-A1KSMrR4unFYuvgS8UdfNgrK0MSmWVP1fZblZolRhawiuK4yrg40QQ0
https://www.kupredudominulosti.cz/cilek-vaclav-2d-v-evrope-ted-budeme-pozorovat-etnicke-rozdeleni-kontinentu/?fbclid=IwAR1utfcUUaOqhLTcoP_ITl1bemunv5HwrmmPXsruZUgzWrLd8tFmQwMzJ7E
https://www.kupredudominulosti.cz/cilek-vaclav-2d-v-evrope-ted-budeme-pozorovat-etnicke-rozdeleni-kontinentu/?fbclid=IwAR1utfcUUaOqhLTcoP_ITl1bemunv5HwrmmPXsruZUgzWrLd8tFmQwMzJ7E
https://www.kupredudominulosti.cz/cilek-vaclav-2d-v-evrope-ted-budeme-pozorovat-etnicke-rozdeleni-kontinentu/?fbclid=IwAR1utfcUUaOqhLTcoP_ITl1bemunv5HwrmmPXsruZUgzWrLd8tFmQwMzJ7E

