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Vážení přátelé,  
čínská chřipka je 
našim společníkem i 
v těchto prvních 
jarních dnech. 
Dneska je venku 
škaredě, tak to nějak 
nevadí. Níže uvádím 
ohlasy, které jsem 
obdržel, které mne 
velmi potěšily a za 
které moc děkuji. Je 
dobré, že o sobě 
dáváte vědět nejen 
mně, ale tím i 
ostatním. Pokud 
budete chtít 
ostatním někdo 
v našem toulavém 
spolku něco sdělit, 
upozornit, potěšit 
nebo na něco 
zajímavého odkázat 
– či poslat, můžete 
tak učinit 
prostřednictvím 
tohoto fóra. Zprávy 
nebo jiné informační 

zdroje, které jsou pozitivní a přispějí k lepší náladě, uvádím se zeleným tiskem. 

"Jistý král požádal jednoho z nejstarších mudrců u dvora, aby mu vyryl do 
zlatého kroužku větu, která by vystihla absolutní světovou pravdu. Větu, která 
by byla tak spravedlivá, že by se dala použít na všechny životní situace a ve 
všech dobách. Větu, která by shrnula celý život. Prostě něco univerzálního. 
Starý mudrc pak vrátil králi zlatý prsten, na jehož vnitřní straně bylo napsáno: 
„To pomine.“  Kéž by to bylo brzy. 

Zdraví FJW! 

 



Hanka Blažejová 21. 3. 2020 
Ahoj Františku, vždycky mne potěší zprávička od Tebe, která je pravidelně propojena s nějakou dobrou 

radou, poučením , návodem jak strávit ten zvláštní nynější stav. Při tom všem špatném si ale 

uvědomuji, že my - důchodci, jsme na tom vlastně nejlépe. Nemusíme se nikam dopravovat do práce 

ve shluku dalších lidí, můžeme si pospat, nemusíme se bát, že nás zaměstnavatel propustí, fy zanikne 

atd. a konečně - máme svůj jistý příjem. Teď už jde jenom o to, dodržovat vše potřebné, užívat si o 

samotě přírody , nabít se pozitivně třeba hezkou knížkou, filmem, milým rozhovorem s přáteli a 

rodinou třeba mobilem. Jsem ráda, že nás stále oslovuješ, v žádném případě mě to neobtěžuje a 

myslím, že všem osloveným uděláš radost - už jenom to vědomí, že až to vše pomine, zase budeme 

všichni spolu na nějakém pěkném výletě a že na sebe nezapomínáme. Františku, měj se hezky a přeji 

hlavně zdravíčko a optimismus. Z krásných Fr. L. zdraví Hanka Blažejová 

 
 
Zita Melicharoá 20. 3. 2020 

Ahoj Františku, hlásím se k těm, kdo přijímají s povděkem informace i nápady a tipy pro inspiraci, 

kterými nás zásobuješ. Tvé fotografie obdivuju (i když písemně nechválím) a prohlížím vždy okamžitě, 

a to nejen ty z míst, kam se nikdy nepodívám. Díky za odkazy na rozhovory se zajímavými lidmi, k 

některým bych se jinak na internetu ani nedostala. Moc mě mrzelo zrušení sobotních výletů, tak jsem 

začala s průzkumem bludiště lázeňských cest, kam se dostanu bez dopravního prostředku a odkud 

najdu vždy cestu domů, i když to dá někdy fušku. V příloze fotka (protisvětlo) z nedělního slunečního 

výletu. 

Zdravím, Zita 

 
 
Anna Jančaerová 20. 3. 2020  

Františku, my s Pepou jsme moc rádi, že nám posíláš aktuality, těšíme se na ně a vždy tam něco 

zajímavého najdeme, a také i pošleme odkaz našim blízkým a přátelům. 

Díky moc, zdraví A+P.  

 
Věra Motlová -20. 3. 2020 
Díky Františku, nepatřím k velkým uživatelům PC, ale v této době jsem ráda, že se můžu kontaktovat a 
přečíst si něco zajímavého od tebe. Díky moc a těším se na další pel mel. 
Věra 
 
Irena Škultetyová a Zdeňka Kapplová – 20. 3. 2020 
Ahoj Františku, Super, že  v této koronovirove době posíláš informace, fotky z akcí, potěší to.  
Snad se nám všem kv vyhne. Držíme palce. Irena a Zdena 
 
Zlata Hošková 20. 3. 2020  

Moc děkuji za tvoje příspěvky, ze na nás myslíš v době, kdy se bojím pozvat i jen aspoň jednu turistiku 

na procházku, aspoň ze mám muže myslivce a dostanu se do lesa. zdravím a děkuji turista zlata 

hoskova 

 

AlenaTrachtová 20. 3. 2020 

Ahoj Františku, jsem ráda, že se snažíš udržovat "turistické spojení" a působit tak povzbudivě. Nemám 

pocit, že bych musela všechno pročíst (nějakou kapacitu si musím šetřit na vnímání ty přírody, která 

mně už dávno drží nad vodou). Doufám jen, že do toho lesa nebudu muset běžet potajmu. Mám to 

štěstí, že je hned vedle (a veverkám se asi budu líbit s rouškou jako bez ní). 

Takže díky a přeju dobré zdraví. No a zprávy, který si nás najdou, ať jsou jen pozitivní a kdyby se přece 



jen vloudila nějaká, co stojí za houby, tak ať máme sílu ji přinejmenším přetavit v humor (toho není 

nikdy dost). Srdečně zdravím. Alena  

 

Jiřina Daňková 18. 3. 2020 
Františku, děkuji za další informace a reportáže, alespoň v domácím vězení nezblbneme. Zatím jsem 
to vydržela, od pondělí dopoledne jsem ještě venku nebyla. 
Teď jsem právě zhlédla na ČT 2 "Balkánem nahoru a dolu s Adamem Ondrou" . Dnes byla Makedonie, 
zahřálo mě to u srdce. Velká část reportáže byla z posledních dnů našeho putování. Kolem jezera a 
pohoří Mavrovo a končilo vycházkou k vodopádu. Došlo tedy i na našeho Richarda , ten by tady tu 
hromadnou fotku dělal ještě dneska kdyby jsme mu neutekli. Srdečně zdravím JD 
 
Jana Sedlačíková 18. 3. 2020 

Ahoj Františku, obdivuji a oceňuji tuto tvoji aktivitu. Hezký večer. Jana 

 

Zdeňka Špačková 18. 3. 2020 

Františku zdravím, díky, že zasíláš  informace , zprávy a videa.  Trochu mi současná karanténa 

připomíná dobu, kdy jsem měla úraz a musela jsem být doma. Každý by se měl naučit trochu 

trpělivosti a   respektu k nařízením. Jen tak, se můžeme zase všichni sejít na společných výletech. Přeji 

krásné dny.  Zdenka 

 

Hanka Schimmová 17. 3. 2020 

Děkuju Františku za tenhle milý mail. Taky sem raději doma a tedy poslouchám nařízení (jako ty). 

Děvčata pozdravuji, ale nechvalim. Sdružování se nedoporučuje. A to ani nechci vědět, jak se dostaly 

na start. Jistě s MHD - velmi rizikové.         Dopis od toho rozhorceneho pana Hubera mě oslovil. Vidět 

to co on, taky jsem vzteky bez sebe. Držme se! Přeju všem sílu a zdraví       

Zdraví Hanka Schimmová 

 

Dana Zábelová 17. 3. 2020 

Ahoj Františku, moc děkuji za zasílání zpráv ohledně koronaviru, je toho teď bohužel hodně a musíme 

se s tím všichni nějak vypořádat. Bohužel se zrušily i Lužické hory ( a jiné ), ale třeba se povedou jindy, 

musíme doufat. Hlavně si přejme opravdu zdraví, věřím, že výletů ještě bude hodně. I já teď mohla 

sjíždět už druhý den krásné svahy v italském Madesimu. Musím říct, že i mezi námi 17ti, kteří jsme 

měli jet, se našli tací, co by ještě před 14dny  jeli...je to tak, když je dobře, je dobře všude a s každým, 

až v krizových situacím se poznáváme...bohužel. Alespoň se všichni trochu zklidníme. Děkuji za další 

námět, určitě si to pustím. U nás v ulici zase jezdila Městská policie a taky vyzývala k nesdružování 

se...alespoň, že ještě můžeme venčit pejska. 

Zdravím Dana 

 

Marie Hellerová 16. 3. 2020  

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:))) 

 

 

 

V naší třetí návštěvě Vietnamu zůstaneme ještě na severu poblíž čínských 

hranic a podíváme se na atraktivní dobytčí trh v Can Cau. 

https://fjw.rajce.idnes.cz/2016_11_Vietnam_3_-_Dobytci_trh_v_Can_Cau 

https://fjw.rajce.idnes.cz/2016_11_Vietnam_3_-_Dobytci_trh_v_Can_Cau


Covid-19 je možné vyléčit kombinací dvou existujících léků za pět dní, ukázala studie 

https://www.aazdravi.cz/covid-19-mozne-vylecit-kombinaci-dvou-leku-za-pet-dni-ukazala-studie/ 

 

Místo peněz za zrušený zájezd lze vzít poukaz. Je to rozumné, nabádá ministerstvo  
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/za-zrusene-zajezdy-je-mozne-vyuzit-poukazy-je-to-rozumne-

nab/r~8d879cfc6ac811ea9d74ac1f6b220ee8/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-

boxiku&utm_campaign=null 

 

 

Tohle mi před chvílí přišlo od kamaráda (Doc. MUDr. Vojen Güttner, CSc.) tak přeposílám: 

 

nazdárek, naše spolužačkac pracuje na Bulovce a dneska měli školení od infektologů na COVID, tak 

posílám pár tipů, co a jak       takže: je to kapénkový přenos, ne vzdušný, takže debata na téma 

velikosti viru je k ničemu, rptože se to stejne šíří v těch flusancích, který jsou mnohem větší, než en 

virus, k tomu patří, že respirátory dvojky by měli být stejně účinný jako trojky, roušky ano, ale je třeba 

rovnováha mezi šetřením roušky a chráněním okolí, v MHD, busu a tak roušku ano, v práci 

samozřejmně taky, pěší chůzí po poloprázdném parku je to k ničemu, stejně o nechytíte, takže si 

prostě uvažte šátek, atť vás neprudí policajti, nejvíc se přenáší kontaminovanými předměty, takže 

dpoporučuji investovat do jednorázových rukavic  a nosit je v MHD, na nákup, v práci...asi by stačil i 

igelit na ruce, jen ho pak musíme vyhodit, respirátor v rámci prevence nemá moc cenu, nosit až u 

potvrzených případů, mýt ruce, mýt ruce, mýt ruce, i obyč mýdlo by mělo stačit, a dezinfikovat 

povrchy 

 

Pokáč - Mám doma kočku 
https://www.youtube.com/watch?v=p3y4XQ4B4Vw&fbclid=IwAR1n6xnem6jsQ-n_-

nFWRjEYsOjOqj6_1UwDHbsTSAEVC6PG0VPc4HNsQ0U 

 

Jak podpořit ducha během karantény? 
https://martin-businsky.cz/videa/jak-podporit-ducha-behem-karanteny/ 

 

Pavel Kosatík 

MIloš Čermák dobře o potřebě úcty v dnešní době. Jenom dodávám, že ten nový kanál ČT, určený 

seniorům (okolo kterého se část Milošovy úvahy točí) určitě není myšlen jako rezervace, kam mají 

být senioři vykázáni odjinud, z jiných programů atd. Je to normální, dnes logická a žádoucí forma 

pozitivní diskriminace. Asi jako cyklostezka: můžeš jet i jinde, ale někde je to navíc vyhrazené pro 

tebe. 

Virus pro starší a pokročilé. Nejhorší je ztráta důstojnosti 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/virus-pro-starsi-a-pokrocile-nejhorsi-je-ztrata-dustojnosti-

94306?seq-no=1&dop-ab-variant&source=clanky-home&fbclid=IwAR3zcspO0UjgjwKjc-RsZN-

B2WEbxD3I1HczHp2RWHRB8gMLKvSl7Icf47Q 

 

Vojtěch Burda 
Včera v 12:16 · FB 

Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, jakou potřebovalo.. 
Přestali jsme si vážit zdraví a proto jsme dostali takovou nemoc, abychom si uvědomili, na čem nejvíc 
záleží..  
Přestali jsme si vážit přírody a proto jsme dostali takovou nemoc, aby nám pobyt v ní byl vzácný.. 
Přestali jsme fungovat v rodině a proto nás tato nemoc zamkla do našich domovů, abychom se mohli 

https://www.aazdravi.cz/covid-19-mozne-vylecit-kombinaci-dvou-leku-za-pet-dni-ukazala-studie/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/za-zrusene-zajezdy-je-mozne-vyuzit-poukazy-je-to-rozumne-nab/r~8d879cfc6ac811ea9d74ac1f6b220ee8/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/za-zrusene-zajezdy-je-mozne-vyuzit-poukazy-je-to-rozumne-nab/r~8d879cfc6ac811ea9d74ac1f6b220ee8/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/za-zrusene-zajezdy-je-mozne-vyuzit-poukazy-je-to-rozumne-nab/r~8d879cfc6ac811ea9d74ac1f6b220ee8/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
https://www.youtube.com/watch?v=p3y4XQ4B4Vw&fbclid=IwAR1n6xnem6jsQ-n_-nFWRjEYsOjOqj6_1UwDHbsTSAEVC6PG0VPc4HNsQ0U
https://www.youtube.com/watch?v=p3y4XQ4B4Vw&fbclid=IwAR1n6xnem6jsQ-n_-nFWRjEYsOjOqj6_1UwDHbsTSAEVC6PG0VPc4HNsQ0U
https://martin-businsky.cz/videa/jak-podporit-ducha-behem-karanteny/
https://www.facebook.com/pavel.kosatik?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCgH5AD4NC9Hox4vybCG7Y6Pc__bO4kQrqKmuajSs03uZYxajGuUOBgWXIKSKYU_wA7KjyAHIh8mzpG&hc_ref=ARQckrdh9z7XhKrJCfircW_q69Xdyy7U-tSgj3BCjtEEAOyTUVVkVFw5hnj-DeUTaZU&fref=nf
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/virus-pro-starsi-a-pokrocile-nejhorsi-je-ztrata-dustojnosti-94306?seq-no=1&dop-ab-variant&source=clanky-home&fbclid=IwAR3zcspO0UjgjwKjc-RsZN-B2WEbxD3I1HczHp2RWHRB8gMLKvSl7Icf47Q
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/virus-pro-starsi-a-pokrocile-nejhorsi-je-ztrata-dustojnosti-94306?seq-no=1&dop-ab-variant&source=clanky-home&fbclid=IwAR3zcspO0UjgjwKjc-RsZN-B2WEbxD3I1HczHp2RWHRB8gMLKvSl7Icf47Q
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/virus-pro-starsi-a-pokrocile-nejhorsi-je-ztrata-dustojnosti-94306?seq-no=1&dop-ab-variant&source=clanky-home&fbclid=IwAR3zcspO0UjgjwKjc-RsZN-B2WEbxD3I1HczHp2RWHRB8gMLKvSl7Icf47Q
https://www.facebook.com/vojta.burda?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDjScwg9Q_arbo0-L9pSzvENjOGUGArJ6qzz-0Ogtf4SN8FPcATUTO0BQua48o36HkSJljH0ePulk2x&hc_ref=ARRcglUrSfINTlOuJYg3ro7gNgw-oYH9dfHEsKbvC-5yzBGAgchvFw-o_fm9xeeRdtg&fref=nf
https://www.facebook.com/vojta.burda/posts/10207017248667071


znovu naučit fungovat jako rodina..  
Přestali jsme si vážit starých a nemocných a proto nám byla dána tato nemoc, abychom si připomněli, 
jak jsou zranitelní.. 
Přestali jsme si vážit zdravotníků a lékárníků, abychom zjistili, jak jsou nepostradatelní..  
Přestali jsme mít respekt k učitelům a proto tato nemoc uzavřela naše školy, aby si rodiče mohli 
vyzkoušet sami roli učitelů.... 
Mysleli jsme si, že si můžeme všechno koupit, být kdekoliv a s kýmkoli a proto jsme dostali tento 
druh nemoci, abychom si uvědomili, že to není samozřejmost.. 
Mamon nám zamotal hlavu, volný čas jsme trávili v nákupních centrech, proto nám je tato nemoc 
zavřela, abychom pochopili, že si štěstí koupit nemůžeme.. 
Zaměřili jsme velkou pozornost na náš vzhled a porovnávání se navzájem, proto nám tato nemoc 
zakryla tváře, abychom pochopili, že tam naše krása není..... 
Mysleli jsme si, že jsme vládci této země a proto jsme dostali tuto nemoc, aby nás něco miniaturního, 
co ani není vidět, mohlo zkrotit, dát nám příručku a trochu pokory.. 
Tato nemoc nám bere hodně, ale zároveň nám dává možnost se toho tolik naučit a pochopit, co je v 
životě nejdůležitější. 
Dostali jsme nemoc na míru.. asi jsme ji jako lidstvo opravdu potřebovali. 

 

Český rozhlas Encyklopedie ptáků – Nádhera. 

Do školy se nemůže, ale přírodopis učí i Český rozhlas. Využijte rozhlasovou encyklopedii a 
rozpoznávejte ptáky nejen podle obrázků, ale i podle jejich zpěvu. 
 

https://temata.rozhlas.cz/priroda/ptaci?fbclid=IwAR0pxebD0h4LtTcTu0T_VXtvFPCTFXRBfdUDe_G
dTXzLsfv3fFyeScI5_EY 

 

Hymna České republiky 

https://www.youtube.com/watch?v=85c7UculKxI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0lgj3-4y6t2iXoz-
0oU8YN4g4z2Z0YTo3QP3Sb--bH1YabatsVu0vvJkE 

 

Poslechněte si pěknou písničku, pro rouškaře – Dej si roušku: 

https://www.youtube.com/watch?v=czb4c-

diQpE&list=PLIghWyFgtwvet6mFygp1ztftM3P8kuOip&fbclid=IwAR0KBhpZ1HPoxoNAASqTxYxz2UZS-

ZfQGVBTEpIMMdgeH9wE60cMnZdKgy4 

 

Další dobré rady  
https://sever.rozhlas.cz/desatero-bezpecneho-chovani-pro-seniory-

8166559?fbclid=IwAR3FL57kdNbWBv_AXv9suZazwXh8T350i1YjoK2MTRxvDAlv-zEVz3_1RHE 

 

Univerzita třetího věku - Martin C. Putna 

Pro studenty FHS a U3V (a kohokoli) jsem začal doma natáčet přednášky z kurzu "Východ a 

Západ, souboj stereotypů". Každý čtvrtek o páté, tak jako kdybychom byli na fakultě: 
https://www.youtube.com/watch?v=UX7tbTtw_Wg 

 

Roman Šmucler 
13 hod 

Zákaz vycházení a bezmála úplně zastavení ekonomiky. Jsem lékař ale říkám: “Za spálenou zemi 
koronavirus nestojí. “ 98% národa to při správném řízení medicíny zvládne. Nejde lidi děsit dopředu, 
nebo budou rabovat. Udělejte to, nebo mlčte. Ale nejčernější scénář - nestane se to - počítá s méně 
mrtvými, než je ročně na nádory. Je to smutné ale není to na zničení země a budoucnosti mladých - 
počítám mezi mladé i zdravé sedmdesátníky. 

https://www.facebook.com/ceskyrozhlas/?__tn__=kC-R&eid=ARC8X2zWyts8t7Pjx6HavsZIvcVbYBQh6sTEIllD3V8JcTfzLuOQF7ZM1HnFIlM5hq2wtJJ7mKmogzrD&hc_ref=ARQez4_lCc13qeBEAHCUzlQn9YYKWQPdnPAwOiPC9xiS-XpE910BdBlNq4qiqG9me2w&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAtbgIdta9uWC0TWEQdWFiZ8Tk4X5hz9N-Ow-CWMFFqatlS-8kCH_UislqJ4l7qQuNDypwuwzJr16p75Vz-cEdEfySRS1dKE1eFDBi0Ny_qwbWoeMteIvdb0a04aQ1AnIyqdfNveStf1pdNbp2th1f51SjC--O9yYLP4nkKS6R3IsEOnNqiJQCaQYBRk7SG7t1GBsKQFwOyKvs2S495SpPTwZKI7aeeCDjmQAhDAs-JGP2fLsTn9zsP_UoAoJ6ifc91cvkqMTw7jnKX-KAaKItr56h-obX9dVu3RZMocC9B3MTVyW9EqN0qIqKui6fo_1oEMu780Y9kFeJNbhxgNPxpSIISVotAohgHp5sdlmjFSUk
https://temata.rozhlas.cz/priroda/ptaci?fbclid=IwAR0pxebD0h4LtTcTu0T_VXtvFPCTFXRBfdUDe_GdTXzLsfv3fFyeScI5_EY
https://temata.rozhlas.cz/priroda/ptaci?fbclid=IwAR0pxebD0h4LtTcTu0T_VXtvFPCTFXRBfdUDe_GdTXzLsfv3fFyeScI5_EY
https://www.youtube.com/watch?v=85c7UculKxI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0lgj3-4y6t2iXoz-0oU8YN4g4z2Z0YTo3QP3Sb--bH1YabatsVu0vvJkE
https://www.youtube.com/watch?v=85c7UculKxI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0lgj3-4y6t2iXoz-0oU8YN4g4z2Z0YTo3QP3Sb--bH1YabatsVu0vvJkE
https://www.youtube.com/watch?v=czb4c-diQpE&list=PLIghWyFgtwvet6mFygp1ztftM3P8kuOip&fbclid=IwAR0KBhpZ1HPoxoNAASqTxYxz2UZS-ZfQGVBTEpIMMdgeH9wE60cMnZdKgy4
https://www.youtube.com/watch?v=czb4c-diQpE&list=PLIghWyFgtwvet6mFygp1ztftM3P8kuOip&fbclid=IwAR0KBhpZ1HPoxoNAASqTxYxz2UZS-ZfQGVBTEpIMMdgeH9wE60cMnZdKgy4
https://www.youtube.com/watch?v=czb4c-diQpE&list=PLIghWyFgtwvet6mFygp1ztftM3P8kuOip&fbclid=IwAR0KBhpZ1HPoxoNAASqTxYxz2UZS-ZfQGVBTEpIMMdgeH9wE60cMnZdKgy4
https://sever.rozhlas.cz/desatero-bezpecneho-chovani-pro-seniory-8166559?fbclid=IwAR3FL57kdNbWBv_AXv9suZazwXh8T350i1YjoK2MTRxvDAlv-zEVz3_1RHE
https://sever.rozhlas.cz/desatero-bezpecneho-chovani-pro-seniory-8166559?fbclid=IwAR3FL57kdNbWBv_AXv9suZazwXh8T350i1YjoK2MTRxvDAlv-zEVz3_1RHE
https://www.youtube.com/watch?v=UX7tbTtw_Wg
https://www.facebook.com/roman.smucler?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARCY_XabW_tt-Y9-cRrsUtaBx_TjJOyzpdV3lWymUVJWj521Dd62v15YTPOsz4Q4kBI57lrMJtIAOqDB&hc_ref=ARSrPJxe9D1_AtTBz5QlRHF0o9wNj5H6u1ZtkCvO5ekM0wNhD0fzilxy_y-E76GVZuU&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/roman.smucler/posts/3358711417476505

