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Vážení a milí přátelé,  

tak už se konečně podařilo někomu toho hrozného Koronaviruse 

vyfotografovat. Symbolem této koronarovirové doby se stala rouška. Díky 

dárku od Zlatky Z. mám v záloze dvě. Já ale nepatřím mezi „rouškaře“, roušku 

jsem zatím na sobě neměl. Jinak je to nyní velká frajeřina -  hlavně, když ji máte 

zavěšenou volně pod krkem. Jak říkal ve svém pořadu Jan Kraus, že si připadá 

hrozně důležitě, třeba jako primář Sova v Nemocnici na kraji města. Mně 

připadá uvazování tkaniček od roušky dost komplikované, takže patřím do 

skupiny „nákrčníkářů“. Nákrčník se snadno nasazuje a operativně se podle 

okolností i okolí může lehce posunovat nahoru a dolů.  

Děkuji moc za další zaslané projevy přízně, pozdravy, rady a podněty. Uvádím je 

níže v nově založené rubrice. V dnešní svodce bych vás upozornit na 

doporučení MUDr. Václava Jozy, abyste se zapojili do akce MAPY.CZ k trasování 

výskytu nemoci COVID-19. Nezapomeňte také na dietu, abyste nedopadli jako 

ta dáma, co má pořád hlavu v lednici. Na závěr vás oblaží svým zpěvem Jan 

Burian. 

Zůstaňte pak i nadále blažení. FJW. 

 

VZKAZY A OHLASY Z TURISTICKÉ TLUPY 

Zdeňka Špačková – 21. 3. 2020 

Ahoj Františku, přeposílám virtuální svět pro dlouhé chvíle turistů. Na pár věcí jsem se podívala a říkala:  

tam jsme byli s Františkem .........  .  Tak ať jsme zdrávi.  Zdenka 

https://www.virtualtravel.cz/vylety 
 
Zdeňka Šmuclerová- 21. 3. 2020 
https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR3G5e_EhAndj3YJNfy7LMJBI7OvrN3ZjKJ7l8p
gslF0ySdm5aChAHl4beM#countries 
 
Kamila Zvárová – 21. 3. 2020  
Ten peroxid bude zajímavý, prevence 3 kapky 2x denně, nitrožilně rozpustí nádory. 
 Díky za denní "svodky". Zdraví Kamila 
https://www.uspesna-lecba.cz/nemoci-a-jejich-leceni/lecba-peroxidem-vodiku-technika-profesora-
neumyvakina/ 
 
Ivana Sarkányová – 21. 3. 2020 

Františku, děkuji také za všechny informace a přeji ti přečkání tohoto času ve zdraví a pohodě. Jedu 

také na rouškové vlně, snad mi zásoby ještě chvilku vydrží.               Ivana 

 

Jaroslava Bálková – 21. 3. 2020 

https://www.virtualtravel.cz/vylety
https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR3G5e_EhAndj3YJNfy7LMJBI7OvrN3ZjKJ7l8pgslF0ySdm5aChAHl4beM#countries
https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR3G5e_EhAndj3YJNfy7LMJBI7OvrN3ZjKJ7l8pgslF0ySdm5aChAHl4beM#countries
https://www.uspesna-lecba.cz/nemoci-a-jejich-leceni/lecba-peroxidem-vodiku-technika-profesora-neumyvakina/
https://www.uspesna-lecba.cz/nemoci-a-jejich-leceni/lecba-peroxidem-vodiku-technika-profesora-neumyvakina/


Ahoj Františku, moc děkuji za poslané zprávy a posílám také něco co by se mohlo hodit v této době. 

Zdraví a trpělivost nám všem přeje Jarka Bálková.   

 

Marie Muchová – 21. 3. 2020 

Františku....Makedonie a vodopád.. zrovna jsme o tom s Danou mluvily.. jak Richard nemohl vyfotit 

skupinu... a Jiřinka připomněla....a to se těším ještě na Albanii...třeba taky uvidíme místa, kde jsme 

byli...že by Dˇáblova stěna :-)); ale můj typ.. trochu ulítlý.. ale nepoleze na toho "mamuta"? 

já taky jako ostatní děkuju za zprávy a doufám, že nevadí infatilní vtípky, které Ti posílám na whats 

up...Maruš M. 

 

Erika Handrychová – 21. 3. 2020 

Ahoj Františku, moc a moc tě pozdravuji a touto cestou bych ráda oslovila i ostatní. Přeji vám všem 

jen to dobré, veselou mysl a odvahu čelit všem současným negativním záležitostem. Držím vám všem 

palce  Zdraví Erika. 

 

Hanka Jirásková – 21. 3. 2020 

Zdravím Tě Františku a díky za vše, co posíláš. Zrovna jsem přemýšlela, zda zaplatit zálohu na říjnovou 

cestu do Německa - Porýní ??? Myslíš, že se to uskuteční ? 

Měj se co nejlépe - a máš roušku? Nějaké jsem ušila...Pa, Hanka 

 

Pane Wohlmut, 

já moc děkuji za emialy. Prozatím není čas na přehrávání protože "šije celá zem" a tak jsou schované 

a až "TO POMINE", tak na ně dojde. Moc děkuji a opatrujte se Kovacsiková 

 

Zuzana Kořistková – 21. 3. 2020 

Františku, zajímavý článek na: https://www.casopis-sifra.cz/jak-se-dela-pandemie/ 

Zdravím, Zuzana  

 

Zuzana Růžičková – 21. 3. 2020 

Ahoj Františku, připojuji se k těm, co ti už děkovali a další určitě budou přibývat. I já jsem ráda, že si 

dáš tu práci a krátíš nám čas, kdy se nemůžeme setkávat. Tak veliký dík. Zuzana  

 

Václav Joza – 21. 3. 2020 

Františku mohl by si prosím zaslat do e-mail konference odkaz s informacemi ohledně trasování? At to 

hlavně všichni posílají dal. Tohle je velice efektivní cesta. Drtivé většině lidi teď muže byt jedno, jestli 

někdo o nich shromažďuje údaje, kde zrovna jsou. de teď o mnohem více. 

Chceme zastavit šíření koronaviru, pomozte nám, vyzývá tým Mapy.cz 
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/chceme-zastavit-sireni-koronaviru-pomozte-nam-vyzyva-tym-

mapy-cz-94659 

 

Hana Mackovičová  - 22. 3. 2020 
Františku, je dobré vědět, že existují lidé, kteří vědí, co je jejich poslání. Ty k nim rozhodně patříš.  
Dnes ráno jsem se byla projít kolem Boreckých rybníků, ještě než se okruh zaplní pejskaři. Slunce svítilo 
a odráželo se na hladinách rybníků, kachny a jiná chavěť spokojeně kejhaly a já jsem si tu chvíli náležitě 
vychutnávala. Nikam jsem nespěchala jen jsem vnímala přítomný okamžik. Co ti vlastně chybí? Zeptala 
jsem se sama sebe a v tom jsem si vzpomněla na jeden pěkný příběh.  
Přeposílám ti ho. Přeji hezký den. Hana Mackovičová 
https://www.seberizeni.cz/pribeh-o-naplneni-co-ti-chybi/ 

https://www.casopis-sifra.cz/jak-se-dela-pandemie/
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/chceme-zastavit-sireni-koronaviru-pomozte-nam-vyzyva-tym-mapy-cz-94659
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/chceme-zastavit-sireni-koronaviru-pomozte-nam-vyzyva-tym-mapy-cz-94659
https://www.seberizeni.cz/pribeh-o-naplneni-co-ti-chybi/


 
Jarka Filipová – 22. 3. 2020 
Ahoj Františku, děkujeme a velký dík za Tvoji péči, kterou pro nás všechny děláš. Však se těšíme ,až 
budeme zase všichni  pospolu. Zdravíme Jarka Karel Filipáci 
 

 

 
Na čtvrté výpravě do Vietnamu se podíváme do města Bac Hu a zavítáme 
mezi Květinové H´mongy. 
Bac Ha je neuspěchané a přátelské město. Atmosféra se od Sapy velmi liší a 

po ulicích můžete chodit bez toho, abyste byli zastavováni pouličními 
prodejci. Staré tradiční domy z nepálené hlíny začínají být nahrazovány 

betonovými stavbami. Bac Ha je dobrou základnou k poznání okolních hor s 

vesničkami etnických H´mongů a Tayů. Nevynechali jsme ani prohlídku 
výstředního paláce Vua Meo postaveného v trochu bizardním 

architektonickém stylu „orientálního baroka“. Vybudovali ho v roce 1921 

Francouzi pro náčelníka Květinových H´mongů jménem Hoang A Tuong. V 
bezprostředním okolí Bac Ha jsme se byli podívat jak žijí etničtí Tayové a také 

do vesnice Ban Pho, kterou obývá etnická menšina Květinových H´mongů. 

https://fjw.rajce.idnes.cz/2016_11_Vietnam_4_-
_Bac_Ha_Palac_Vua_Meo,_vesnice_etnickych_Tayu_a_Kvetinovych_H_mongu 
 
 

 

Nouzová sterilizace nejen respirátorů  

Respirátory jsou určené k jednorázovému použití, nicméně vzhledem k jejich nedostatku je 
možné nouzově tyto respirátory sterilizovat pro opakované použití. Při preventivním použití 
tak stále mohou poskytnout lepší ochranu než běžné ústenky (roušky). Katedra jaderné 
chemie Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze doporučuje několik způsobů 
sterilizace, kterou lze provést i v domácích podmínkách. Více na: 

https://www.fjfi.cvut.cz/cz/26-cz/aktuality/7376-nouzova-sterilizace-nejen-
respiratoru?fbclid=IwAR1wehoQIdEegX2Z5MU0RNau0VnJxCKkqRHbG6qGKq05Ke0ASZXePxq_7JA 

 
 

Jaroslav Kmenta - novinář 

Poselství z Neratova od pana faráře Josefa Suchára stojí za to. Je fakt skvělé. 

“Je čas výzvy každému z nás, aby se izolace nestala samotou, kdy se poslušnost nestane alibismem, 
kdy se vedení nestane diktaturou, kdy ochrana zdraví nezabije život ducha, kdy virtuální svět 
sociálních sítí pomáhá uchovat plnost kontaktů reálného života.” 

“Je čas půstu od společenství, abychom pochopili význam podání ruky, objetí či políbení těch, které 
milujeme, aby až doba tohoto půstu skončila, tato gesta nebyla nikdy prázdná.” 

Takže přátelé, je čas se zastavit, popřemýšlet o životě a uvědomit si, co jsme udělali blbě a co jsme 
přehlíželi. 
 

 

https://fjw.rajce.idnes.cz/2016_11_Vietnam_4_-_Bac_Ha_Palac_Vua_Meo,_vesnice_etnickych_Tayu_a_Kvetinovych_H_mongu
https://fjw.rajce.idnes.cz/2016_11_Vietnam_4_-_Bac_Ha_Palac_Vua_Meo,_vesnice_etnickych_Tayu_a_Kvetinovych_H_mongu
https://www.fjfi.cvut.cz/cz/26-cz/aktuality/7376-nouzova-sterilizace-nejen-respiratoru
https://www.fjfi.cvut.cz/cz/26-cz/aktuality/7376-nouzova-sterilizace-nejen-respiratoru?fbclid=IwAR1wehoQIdEegX2Z5MU0RNau0VnJxCKkqRHbG6qGKq05Ke0ASZXePxq_7JA
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Tak už se konečně někomu podařilo koronavius vyfotit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákeřný koronavirus mění Karlovy Vary v město duchů 
https://karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/zakerny-koronavirus-meni-karlovy-vary-v-mesto-duchu-
20200321.html?fbclid=IwAR1SGfVnVoBiY5FdL28sS5BU9G2RC0WrNNdeNA4jmhqY1pYQIqy6_xzqYaM 

 

OSTROVSKÁ KABELOVÁ TELEVIZE JE PŘIPRAVENA NA NOVÝ KANÁL ČT3.  

Již nyní je pro něj vyhrazen kanál v základní nabídce na pozici s číslem 192, frekvence 226 MHz. Na 
tomto programu se můžete těšit na oblíbené seriály, nostalgické komedie i tematické pořady a nový 
lifestylový magazín.  

https://www.parabola.cz/…/ct3-prinese-oblibene-serialy-ret…/ 
 

Milý Koronavire – dopis, který by si měl přečíst každý 

Milý Koronavire, moc tě zdravím z České republiky. Osobně se neznáme a budu moc vděčná, když to 
tak zůstane. Už pár dní o tobě přemýšlím, mimo jiné si říkám, zda rád dostáváš dopisy. Jestli jsi jako já, 
tak je miluješ, jsi prostě ten typ, co má rád blízká i vzdálená setkání. Nebo se pletu? Není nad to otevřít 
schránku a najít v ní psaní. Tím nemyslím dopis od úřadů, to asi nemáš rád ani ty. Zvlášť když v něm 
stojí, černé na bílém, že tě všichni nenávidí, bojí se tě a schovávají se před tebou. Já mluvím o 
přátelském dopise, od někoho, kdo tě chápe a rozumí tomu, co chceš říct, od někoho, kdo tě nesoudí. 
Takový bych ti ráda dnes napsala... 

https://www.pronaladu.cz/mily-koronavire-dopis-ktery-by-si-mel-precist-
kazdy/?fbclid=IwAR00oBSWoX5GG-kc34iVHLSYR6y0xtDorGrmfb2hglNMXfMVSd_d53AUr7g 

 

https://karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/zakerny-koronavirus-meni-karlovy-vary-v-mesto-duchu-20200321.html?fbclid=IwAR1SGfVnVoBiY5FdL28sS5BU9G2RC0WrNNdeNA4jmhqY1pYQIqy6_xzqYaM
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Online talkshow JSME S VÁMI s Bobem Kleplem, Ivanou Chýlkovou a Janem Krausem (Studio DVA 
divadlo) 
https://www.youtube.com/watch?v=BvfHCOYNKzA&feature=share&fbclid=IwAR0_GZR2xcZAh2r8Q8
JvHKg_yZpv2g89pAfBc4lbFeppPq-KVXbCZdrJOtc 

 

Další přísné zákazy vlády v souvislosti k-virem počínaje 22. březnem 2020: 
Vláda zakázala italské těstoviny, španělské jahody a německý eintopf! Prosím! Dodržujme 
vládní nařízení! Prosím, buďme k sobě ohleduplní! 
https://www.youtube.com/watch?v=WJshhOBebQo 
 

Mapy.cz bojují proti koronaviru. Uživatele upozorní na možnost nákazy 
Proti šíření koronaviru nově bojuje mobilní aplikace Mapy.cz. Ta díky sdílení polohových dat 
uživatelů dokáže určit, zda se v okolí uživatele – respektive daného mobilního zařízení, 
objevil člověk pozitivně testovaný na COVID-19. 
Zapojte se do systému! 
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/software/clanek/mapy-cz-bojuji-proti-koronaviru-uzivatele-
upozorni-na-moznost-nakazy-40317566 
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https://www.novinky.cz/internet-a-pc/software/clanek/mapy-cz-bojuji-proti-koronaviru-uzivatele-upozorni-na-moznost-nakazy-40317566
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/software/clanek/mapy-cz-bojuji-proti-koronaviru-uzivatele-upozorni-na-moznost-nakazy-40317566


Vážení a milí, 
posílám zpěvy a přeju hodně 
klidu a rozvahy, jakož i zdraví a 
srandy. klikněte zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=1gFQAR0A0Ks 
Chcete si prohlédnout všechna vysílání z Přední Kopaniny, pak tedy na www.youtube.cz a 
tam dejte do vyhledavače: Jan Burian Přední Kopanina a máte to :-). 
Srdečně zdravím.  Jan Burian 
  

https://www.youtube.com/watch?v=1gFQAR0A0Ks
http://www.youtube.cz/

