
14 AAA Vážení a milí přátelé,  

když začínal letošní Nový rok, tak jsme si říkali, jaký je to takový hezký letopočet 

2020. A ejhle, on se nám tak hezký vybarvil do koronavirova. Ale jedno přísloví 

praví: „Všechno zlé je k něčemu dobré“ a špatný začátek mívá často dobrý 

konec. Jen si vzpomeňme ze svého života, že události, které jsme v daný 

okamžik vnímali jako špatné, nešťastné a hrozivé, se pak ukázaly po čase pro 

nás život v úplné jiném světle. A pak jsme si říkali, dobře, že se staly, protože 

díky nim jsme  získali něco ještě mnohem lepšího, zajímavějšího a 

hodnotnějšího, než co bylo předtím. Také já žiju stylem podle prvního 

Newtonova zákona setrvačnosti: Těleso setrvává v klidu nebo rovnoměrném 

přímočarém pohybu, dokud není nuceno vnějšími silami svůj stav změnit. 

Dvakrát za život jsem byl rozhodnutím mimo svoji vlastní vůli změnit 

zaměstnání a vždy se to ukázala k mého osobnímu prospěchu. 



Tak rozhodně věřím, že také letos tento poněkud nešťastný způsob jara 2020 

vyzní nakonec v celosvětovou katarzí a vstoupíme do nového žití bez 

zbytečných marnotratností a s normální lidskou vzájemností, běžnou 

smysluplností a vnímavou ohleduplností.   

V dnešním kaleidoskopu je optimistický graf, znázorňující, že křivka růstu 

onemocnění se nám začíná poznenáhlu mírně zplošťovat.  

Zdraví FJW! 

 

Frantíku, dovolil jsem si také přispět turistické partě, snad k dobré pohodě: 
Informací už je dost                                                                        
blbnu, slábnu,                                                                                 
hlodám kost. 
Roušku nosím zodpovědně,                                                           
přišla mne levně, 
otočil jsem látku jen, 
nu a tu je výtvor vytvořen. 
Abych nezblb úplně, 
maluji pořád stejný motiv 
jarní, letní, podzimní, 
bude tak až do zimy. 
Budu, ale optimista 
tak snad virus odejde 
a zase se sejdeme. 
Víc vadí, že na výlet nemůžu už 
a plány jsou fuč. 
Dám vám radu dobrou 
zabavte se vodkou. 
Pak už bude jedno, 
jestli vitr či mráz 
nebo slunce polechtá nás. 
  
Tož vydržme! Jirka Jásek  
 
Kamila Zvárová – 22. 3. 2020 
Cvičení:  https://www.youtube.com/watch?v=O0bCjpS_Q1E 
 
Zdeňka Šmuclerová – 22. 3. 2020 
Paráda, ale neumím odstranit tu blbou reklamu 
https://www.youtube.com/watch?v=cTfxennz3xU 
 
Dana Vltavská – 22. 3. 2020  
Dobré odpoledne. Děkuji za všechny  aktuální zprávy, bez výletů je to nuda, ale mám stále co dělat 
jako OSVČ se nenudím. Obdivuji tvůj věnovaný čas nám turistům a přeji, aby vše dobře dopadlo. 
Hlavně chraň se před virem.  Telefonicky jsem ve spoji s. Janou Chárovou, Alenkou Benešovou, Olinkou 
Horákovou a Zdenou Šarochovou.  Dana-zadek dobrý 
 
Eva Puldová – 22. 3. 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=O0bCjpS_Q1E
https://www.youtube.com/watch?v=cTfxennz3xU


Díka,díky,moooc zdravíčka Ep 
 
 

Ruda Štětina – 22. 3. 2020 

Ahoj Frantisku, dekuji opozdene(na chate nemam internet) za zasilani zajimavych clanku, informaci a 

rad v teto ne prilis vesele dobe. Snad uz v polovine dubna (podle prof. Prymuly) se zacne blyskat na 

lepsi casy. Tesim se na spolecne soboty (vychazky) a prejme si, at to zvladneme. Ruda 

 

Iva Vondrašová – 22.  2020  
Ahoj Františku! Děkuji za všechny zprávy a taky všechny touto cestou zdravím. Ještě můžeš patřit také 
ke skupině "ouškařů", tj. gumičky si zavěsíš za uši. Tak nevím, jak to vše bude, pan MUDr. Primula 
upozorňuje, že máme zatím zůstat raději v Čechách a podpořit naše hotely a penziony. Ahoooj Iva 
 
Kamila Zvárová – 22. 3. 2020  
Františku, díky za další svodku, měj se krásně a hlavně zdravý rozum, což ty máš. Kamila 
 
Eva Jílková – 22. 3. 2020  

Ahoj Františku (a spol... :) přidávám se ke všem  děkovným a pochvalným hlasům a oceňuji Tvoji 

každodenní invenci a péči o naši turistickou rodinu. Přeju Tobě i všem ostatním vše potřebné ke 

zvládnutí momentální situace a těším se ve zdraví na viděnou se všemi :) Díky za inspirace i nadhled... 

Mějte se a  držte se :) Eva J. 

 

Marie Housková 

Ahoj Františku, také se těším na Tvé e-maily, moc děkuj, všechny zdravím, vážím si a jsem moc ráda, 

že patřím do této úžasné party lidí. Marie 

Zlatka Zubajová 

Ahoj Františku, nemáš za co děkovat. Roušku máš na nákupy .V přírodě pokud nikoho nepotkáš nemusíš 

ji mít. Roušku po příchodu z nákupu stačí namočit, vyprat ve vodě 60 + stupně a přežehlit napařovačkou 

na bavlnu. Zběžně jsem přečetla turistickou komunikaci. V současné době opravdu nemám čas na psaní. 

Šiji šiji šiji od rána do noci, chtějí roušky zdravotníci, hasiči, policajti a jiní. Doufejme, že toto období 

všichni přežijeme a bude zase lépe. Mám dceru v Německu, tam to zatím nic moc neřeší. Když dcera 

nakupuje s rouškou, tak na ní koukají divně. Opatruj se. Zlatka. 

 

 

V našem pátém výletu po Vietnamu se vrátíme zpět ze severu do okolí hlavního 
města Hanoj a přemístíme se do zátoky Ha Lang. Její krásu si ukážeme příště. 
https://fjw.rajce.idnes.cz/2016_11_Vietnam_5_-

_Mezi_Hanoji_a_zatokou_Ha_Long 
 

Po návratu domů z obchodu se musí vše vydezinfikovat, varuje epidemiolog Roman 

Prymula 

Velitel Krizového štábu Roman Prymula si uvědomuje, že koronavirus může číhat všude. 

Obyčejný nákup potravin představuje výlet do zóny, kde se může nacházet smrtící virus. Jak 

se bránit, když jdete pro ovoce? Co musíte udělat, když se z nákupu vrátíte domů? 

Dezinfikovat, dezinfikovat a znovu dezinfikovat. „To, co ještě nemáme úplně dobře 

https://fjw.rajce.idnes.cz/2016_11_Vietnam_5_-_Mezi_Hanoji_a_zatokou_Ha_Long
https://fjw.rajce.idnes.cz/2016_11_Vietnam_5_-_Mezi_Hanoji_a_zatokou_Ha_Long


propracováno, jsou algoritmy, jakým způsobem se chránit nákaze na těch různých površích. 

Byť dochází k dezinfekci madel košíků nebo různých madel v dopravních prostředcích, tak já 

sám jsem si udělal takovou mikrostudii. Když jsem šel do obchodu, na kolik věcí člověk 

sáhne. Od dveří, ne všude jsou elektronické dveře, sáhne na košík, různé zboží, regál atd. 

Těch kontaktů celá řada. Když člověk přinese ten nákup domů, tak bych měl sáhnout v 

podstatě na tu zevní kliku, ale uvnitř toho bytu by měl udržet čisté prostředí. Měl by to 

někde složit, adekvátním způsobem se omýt, některé ty věci dezinfikovat, kde je problém, a 

opravdu si dávat pozor, abych nesahal na věci, které kontaminované mohou být, a opravdu 

se k nim choval jako k potenciálně kontaminovaným. To je jediná šance, jak se nenakazit,“ 

uvedl Roman Prymula v České televizi. 

 

https://www.extra.cz/po-navratu-domu-z-obchodu-se-musi-vse-vydezinfikovat-varuje-epidemiolog-

roman-prymula?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu 

 

Boží Dar plní turisté, ale není jim co nabídnout, říká dlouholetý hora 2. března 2020   
Zatímco dříve se v Božím Daru všichni znali a scházeli se, teď je řada nových domů většinou 

obývaná jen příležitostně. Proměnu sleduje bývalý dlouholetý náčelník horské služby Rudolf 

Chlad.  

 
https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/rozhovor-rudolf-chlad-bozi-dar-horska-sluzba-krusne-

hory.A200316_539323_vary-

zpravy_ba?utm_source=facebook&utm_medium=sharecd&utm_campaign=desktop 

 

Adéla Knapová: Není vůbec tak zle, jak to vypadá. Stačí konečně začít myslet a počítat 
https://www.reflex.cz/clanek/komentare/100353/adela-knapova-neni-vubec-tak-zle-jak-to-vypada-
staci-konecne-zacit-myslet-a-pocitat.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-
internetu&fbclid=IwAR2W9XQ2jeThs9PMowEUd32JPUB9CoefIlWUfezg3MPgMjMnwjkBkRStHNU 
 
 
 

Muzea a galerie virtuálně. Vstupte online do Ermitáže, MoMA i Modrého domu Fridy Kahlo 
https://www.informuji.cz/clanky/7776-koronavirus-galerie-
muzeum/?fbclid=IwAR3a6UH4V8yZAQ4bBsKy_QWOqFCZYwG2IdewOD0btZeXpq2Ob-FVg7-Oo3U 
 
 

Kynžvart: ruiny mocného hradu ve Slavkovském lese, o nichž se málo ví 
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/kynzvart-ruiny-mocneho-hradu-ve-slavkovskem-lese-o-

nichz-se-malo-vi-

40317409?fbclid=IwAR2h8zUkwXLr2pUGKLNTyFLWdyLwEDBrE5IZw3ZyjwNPIQVn77pwF5u4Kwo 

 

Petr Mikšíček  GREAT WALKS 18 - AscenDance mlhy 
PREMIÉRA posledního dílu GREAT WALKS 2019. Listopadový, mlžný přechod Koruny Krušných hor. 

Vydejte se za tajemstvím mlhy a zaposlouchejte se do třech krásných písní o Marcebile a mlze, které 

složili speciálně pro Krušné hory: Jana Šteflíčková, Jana Lota a Josef Šorfa. My jsme k nim pořídili 

autentické videoklipy. Přeji příjemné pokoukání. PO KORONĚ NA KORUNĚ - snad brzy na viděnou na 
zelených kopcích :-) 

P.S. Jo a počkejte si až na úplný konec, po titulkách, překvápko ... 

https://www.extra.cz/po-navratu-domu-z-obchodu-se-musi-vse-vydezinfikovat-varuje-epidemiolog-roman-prymula?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.extra.cz/po-navratu-domu-z-obchodu-se-musi-vse-vydezinfikovat-varuje-epidemiolog-roman-prymula?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/rozhovor-rudolf-chlad-bozi-dar-horska-sluzba-krusne-hory.A200316_539323_vary-zpravy_ba?utm_source=facebook&utm_medium=sharecd&utm_campaign=desktop
https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/rozhovor-rudolf-chlad-bozi-dar-horska-sluzba-krusne-hory.A200316_539323_vary-zpravy_ba?utm_source=facebook&utm_medium=sharecd&utm_campaign=desktop
https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/rozhovor-rudolf-chlad-bozi-dar-horska-sluzba-krusne-hory.A200316_539323_vary-zpravy_ba?utm_source=facebook&utm_medium=sharecd&utm_campaign=desktop
https://www.reflex.cz/clanek/komentare/100353/adela-knapova-neni-vubec-tak-zle-jak-to-vypada-staci-konecne-zacit-myslet-a-pocitat.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu&fbclid=IwAR2W9XQ2jeThs9PMowEUd32JPUB9CoefIlWUfezg3MPgMjMnwjkBkRStHNU
https://www.reflex.cz/clanek/komentare/100353/adela-knapova-neni-vubec-tak-zle-jak-to-vypada-staci-konecne-zacit-myslet-a-pocitat.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu&fbclid=IwAR2W9XQ2jeThs9PMowEUd32JPUB9CoefIlWUfezg3MPgMjMnwjkBkRStHNU
https://www.reflex.cz/clanek/komentare/100353/adela-knapova-neni-vubec-tak-zle-jak-to-vypada-staci-konecne-zacit-myslet-a-pocitat.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu&fbclid=IwAR2W9XQ2jeThs9PMowEUd32JPUB9CoefIlWUfezg3MPgMjMnwjkBkRStHNU
https://www.informuji.cz/clanky/7776-koronavirus-galerie-muzeum/?fbclid=IwAR3a6UH4V8yZAQ4bBsKy_QWOqFCZYwG2IdewOD0btZeXpq2Ob-FVg7-Oo3U
https://www.informuji.cz/clanky/7776-koronavirus-galerie-muzeum/?fbclid=IwAR3a6UH4V8yZAQ4bBsKy_QWOqFCZYwG2IdewOD0btZeXpq2Ob-FVg7-Oo3U
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/kynzvart-ruiny-mocneho-hradu-ve-slavkovskem-lese-o-nichz-se-malo-vi-40317409?fbclid=IwAR2h8zUkwXLr2pUGKLNTyFLWdyLwEDBrE5IZw3ZyjwNPIQVn77pwF5u4Kwo
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/kynzvart-ruiny-mocneho-hradu-ve-slavkovskem-lese-o-nichz-se-malo-vi-40317409?fbclid=IwAR2h8zUkwXLr2pUGKLNTyFLWdyLwEDBrE5IZw3ZyjwNPIQVn77pwF5u4Kwo
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/kynzvart-ruiny-mocneho-hradu-ve-slavkovskem-lese-o-nichz-se-malo-vi-40317409?fbclid=IwAR2h8zUkwXLr2pUGKLNTyFLWdyLwEDBrE5IZw3ZyjwNPIQVn77pwF5u4Kwo
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https://www.youtube.com/watch?v=zYJRA5pXwSg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2KM8t83J3iIijZnb

e1h3TCDB-egMjYD6k3C6Oxo36bN1zSTXMB3hAr6sA 

 

 

Kočky a jejich léčivý účinek na člověka 

https://morezprav.cz/mix/kocky-a-jejich-lecivy-ucinek-na-

cloveka?fbclid=IwAR19OO_o1AuP5Q9qFckAPpCRyGT0JkSLyVZz9US_rT-Xc59FZ4w0oA2gQHM 

 

 

Zabiják koronaviru z Brna: Revoluční roušky s mědí umí zničit vir! Prodávat se 

budou v dubnu 
https://www.blesk.cz/clanek/regiony-brno-brno-zpravy/637798/zabijak-koronaviru-z-brna-revolucni-

rousky-s-medi-umi-znicit-vir-prodavat-se-budou-v-dubnu.html?fbclid=IwAR2h1mtoS5-

e6PhDAuyLJ3Pt3FK4DCE0NYfenh2a_pJwMfBNFiEDXpLDBdY 

 

 
Renata Hovorková: (– cítí hrdost) 
20. března v 19:47 
Kdybych tohle nezažila na vlastní kůži asi bych se i 
zasmála...dnešní návštěva Německa s Lenka Kacoli. ...pro 
mne začal vlastně už včera..nervy z toho jak to bude na 
hranicích , kontrola, měření teploty , nařízení karanteny ?? 
Krátkou sukni ani výstřih, abych odvedla pozornost si 
dovolit nemohu , no nic beru tu nejlepší roušku co mám a 
jedem. Cestou do německa ...dva policisti - kontrola 
pracovního povolení pár srandiček a jedem dál. 

...vystupujem v Pirně u banky ❗❗ S ROUSKOU ❗❗ Pár lidí 

se otočí . Využila sem situace a že si zajdu nakoupit...Lidl .. 
při vstupu vyděsím holčičku která vykulí oči a málem urve 
mamince rukáv. Krám plný seniorů...někteří kroutí 
hlavou...někteří uhybají košíkama a tvoří nám uličku ( 
nevím zda ze strachu že se nakazí nebo ze solidarity že asi brzy zemřem ) . Skláním se k regálu...paní co stojí vedle 
málem spadne do regálu jak rychle chce ode mne pryč. Jeden pán se zastaví, vytahuje mobil, kroutí hlavou, něco 
držkuje a začne nás natáčet. U pokladny fronta žádná ...každý nás pouští...pokladní mi hází vrácené mince spolu s 
účtenkou do krabice, na pozdrav a přání hezkého dne ani nereaguje. Uklidíme nákup, v autě si gelem čistíme ruce...z 
vedlejšího auta na nás civí starší manželský pár s otevřenou pusou , jak kdyby sme si tím gelem čistily jiný orgán. Já 
vážně nevím jestli jsou ty němci tak blbí nebo nám ty roušky jen závidí ...protože roušku tam neměl ani jeden člověk 
!!!!!!!!!!  

Přechod hranic zpět...policista mávne abych přibrzdila...ještě než vozidlo zcela zastaví mávne ať jedem dál 🤷🏻♀ 🤷🏻♀  

Asi by si paní Merkel měla sednout a začít šít protože jen za dnešek 4931 nově nakažených... 
Takže až si zanadáváte na naší vládu uvědomte si , že sme na tom ještě dobře . 

22.3.2020 

Malý dodatek pro ty , kteří my píšou , že mne udají nebo že posílají muj příspěvek policii , že sem nezodpovědná kráva 
co si jezdí na nákupy do německa atd. Neeeeeeeee opravdu nejsem tak blbá abych v téhle době jezdila do Německa na 
nákupy . Jsem ...teda bohužel byla jsem v Německu zaměstnaná. Ze dne na den sem přišla o práci , ale bohužel poplatky 
za mne nikdo nezaplatil. Protože jsem na příjmech z DE závislá, a dlouhou dobu se do práce nedostanu, musela jsem 
zde vyřídit nějakou administrativu abych nebyla zcela bez prostředků. Vy kteří soudíte , aniž by ste o tom cokoliv 
věděli a jen hloupě urážíte ... Můžete nás dalšího pul roku se synem živit , když jste tak chytří. .. 

 

Pro potěchu duše krásné krátké video z lesního koncertu – Bachovu „Schafe können sicher 
weiden“ v podání Khati Buniatishvili.  
https://youtu.be/LKa5s-1kD8Qhttps://www.youtube.com/watch?v=LKa5s-1kD8Q&feature=youtu.be 
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https://www.blesk.cz/clanek/regiony-brno-brno-zpravy/637798/zabijak-koronaviru-z-brna-revolucni-rousky-s-medi-umi-znicit-vir-prodavat-se-budou-v-dubnu.html?fbclid=IwAR2h1mtoS5-e6PhDAuyLJ3Pt3FK4DCE0NYfenh2a_pJwMfBNFiEDXpLDBdY
https://www.facebook.com/reny.hovorkova?__tn__=%2CdlCH-R-R&eid=ARBOBmM6HrQRuF7aS9PeZ5u2FMVLRrhMD--zuZrKnGFP9iyNrgM2KdlK3pP5YT-pKD_3XfuDDgrPlWUS&hc_ref=ARSaiYtFswkdHZ84FJR6PhoMdCpbczg3YFVyNkhx-HkpAhu9R9QyE5EQgrSk_tYKF5s&ref=nf_target
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2790258444344977&set=a.140874665950048&type=3
https://www.facebook.com/lenka.kacoli?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARDjVp5cnYJ0bxmJ70odsolpxradui6jKuE3wMG0n5pRgnIReapY_Hp52WAnSh6h0enPfL2qCbiKp-KV&fref=mentions
https://mop.bz/4kgDfP
https://www.youtube.com/watch?v=LKa5s-1kD8Q&feature=youtu.be


 
 

Jan Hamáček 
1 hod ·  

Ukazuje se, že vládní opatření fungují... Je to pro nás všechny záblesk naděje a pokud se ten trend 
potvrdí, tak to bude úspěch nás všech.  

 
MOSER VYPÍNÁ SKLÁŘSKOU PEC A PROPOUŠTÍ. ZAČÍNÁ NOVÁ DOBA, ŘÍKÁ 
SPOLUMAJITELKA 
https://www.respekt.cz/rozhovor/moser-vypina-sklarskou-pec-a-propousti-zacina-nova-doba-rika-
spolumajitelka?fbclid=IwAR3Jo0I5KGt3JSyP5fBjsjaSiwBWbIruxp6VAhxwKLxAOumP3CiadJBsjqI 
 

Zdravím do těžkých časů 

Pandemie způsobená jistou malou breberou a opatření za účelem zmírnit její 

rozšíření nejspíše více či méně dopadla na všechny z nás. U mě to začalo rušením 

přednášek a pokračování je v sedění na zadku a doufání v lepší časy. Jenže protože 

samotné vysedávání je zoufalá nuda a z krize ještě nikoho nevytrhlo, vrhl jsem se 

aspoň do online tvorby. Abych měl co dělat já i mí čtenáři a posluchači. 

 

Proto jsem obnovil sérii namluvených cestopisů. Na zahorami.cz/podcast najdete už 

osm dílů vyprávění ze všech koutů východu, které si můžete poslechnout buď 

ve vaší oblíbené podcastové aplikaci nebo rovnou stáhnout jako mp3. Věřím, že 

příběhy ve verzi pro vaše uši oceníte ať už při šití roušek, osamělých procházkách 

nebo třeba jen jako večerníček. 

 

https://www.facebook.com/hamacekjan/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARC2csJwldrcIj7MATE5WArsv8U4ozC6AdqfvIsZGaTix7j3QstEQIloswVcWR2cNP34YRFdl8eej2Gf&hc_ref=ARTnQkqclY5cTP2ODupPqBBdfJvvoNKPJArQXN_HEKA8jgZ4kUhFtcncJQLzCr3m9w4&__xts__%5B0%5D=68.ARAOmZbU9mZ3D-jcPcMp9r6iAvmjFFRVGeL3T0q6NNhK-Q_QxyhMiU9X8wHGgRVK7Mt1J3SsQ81Yip8v06_BFJah7Pxic2K1HAu0BKRGq7Lw-uJ1X64l2CCvxEG_NUWsbSdUUaROKgZC2uE19884eYK_NktsqVEMTgS_ypGdjAVeCxj7FmzFNoJWc0NUbFE8MZKfbyOr4_ZD7SbOYbFYM5tT8xpvmcepX7PWjpAuPjlJ--Jj5HRpERnG79No8li50TgXqxyHOgQ5zrwEWP9w8yXk74RW6HpsRvgfThhwX23jxoez2JwjtEXUCI33VqUlxTiNDNNINef0a-g-MxMi4s5O0dCzXDbFJ6wJAm9QwKlOyFIThCIrA-x0GxYp
https://www.facebook.com/hamacekjan/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARC2csJwldrcIj7MATE5WArsv8U4ozC6AdqfvIsZGaTix7j3QstEQIloswVcWR2cNP34YRFdl8eej2Gf&hc_ref=ARTnQkqclY5cTP2ODupPqBBdfJvvoNKPJArQXN_HEKA8jgZ4kUhFtcncJQLzCr3m9w4&__xts__%5B0%5D=68.ARAOmZbU9mZ3D-jcPcMp9r6iAvmjFFRVGeL3T0q6NNhK-Q_QxyhMiU9X8wHGgRVK7Mt1J3SsQ81Yip8v06_BFJah7Pxic2K1HAu0BKRGq7Lw-uJ1X64l2CCvxEG_NUWsbSdUUaROKgZC2uE19884eYK_NktsqVEMTgS_ypGdjAVeCxj7FmzFNoJWc0NUbFE8MZKfbyOr4_ZD7SbOYbFYM5tT8xpvmcepX7PWjpAuPjlJ--Jj5HRpERnG79No8li50TgXqxyHOgQ5zrwEWP9w8yXk74RW6HpsRvgfThhwX23jxoez2JwjtEXUCI33VqUlxTiNDNNINef0a-g-MxMi4s5O0dCzXDbFJ6wJAm9QwKlOyFIThCIrA-x0GxYp
https://www.facebook.com/hamacekjan/?__tn__=kC-R&eid=ARC4AAMuiu2m_2Qu922PhveOYshnAWjWtJbiDcmX156tOGOwfT26wrj8oPRJnyhkWEbxfrViDFMRkQS8&hc_ref=ARQj9oAOVf13KnvRIXvAEsaswtbM3FIVhOMXcIp5sS6sOWfaAzEokNKWYvwqPAAfY8E&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAOmZbU9mZ3D-jcPcMp9r6iAvmjFFRVGeL3T0q6NNhK-Q_QxyhMiU9X8wHGgRVK7Mt1J3SsQ81Yip8v06_BFJah7Pxic2K1HAu0BKRGq7Lw-uJ1X64l2CCvxEG_NUWsbSdUUaROKgZC2uE19884eYK_NktsqVEMTgS_ypGdjAVeCxj7FmzFNoJWc0NUbFE8MZKfbyOr4_ZD7SbOYbFYM5tT8xpvmcepX7PWjpAuPjlJ--Jj5HRpERnG79No8li50TgXqxyHOgQ5zrwEWP9w8yXk74RW6HpsRvgfThhwX23jxoez2JwjtEXUCI33VqUlxTiNDNNINef0a-g-MxMi4s5O0dCzXDbFJ6wJAm9QwKlOyFIThCIrA-x0GxYp
https://www.facebook.com/hamacekjan/videos/520747238638109/?__xts__%5B0%5D=68.ARAOmZbU9mZ3D-jcPcMp9r6iAvmjFFRVGeL3T0q6NNhK-Q_QxyhMiU9X8wHGgRVK7Mt1J3SsQ81Yip8v06_BFJah7Pxic2K1HAu0BKRGq7Lw-uJ1X64l2CCvxEG_NUWsbSdUUaROKgZC2uE19884eYK_NktsqVEMTgS_ypGdjAVeCxj7FmzFNoJWc0NUbFE8MZKfbyOr4_ZD7SbOYbFYM5tT8xpvmcepX7PWjpAuPjlJ--Jj5HRpERnG79No8li50TgXqxyHOgQ5zrwEWP9w8yXk74RW6HpsRvgfThhwX23jxoez2JwjtEXUCI33VqUlxTiNDNNINef0a-g-MxMi4s5O0dCzXDbFJ6wJAm9QwKlOyFIThCIrA-x0GxYp&__tn__=-R
https://www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1828438070626162?__tn__=H-R&eid=ARChuzAwgz0nNIPA3HyvjanlW8KCHgW8zYZvgG8p2w24VB_p4sPrjbHPyth1x9K1J4iljuAjECLG5MCf&__xts__%5B0%5D=68.ARCAq-ED-t-02t9bwopv0YrDrdzroiYqA5yzG0UyudzELDo72r8Ji00HxtNfcSzVCQEMgNPIIkj00vFCg_w6hjgnQtce4RimrMZWC83MNsvjA9IPHjxQGWjUBH3G0Q_PqwHxZEMh_IPqcDlxTPJEiEcQ2SgdGkNC1-so5mRflgGr-dIZxaUlNvNqHGyrVkeyg4h9NGDNx75mZtKwF-cLNKuNx40tPbAQ9iWypIqN1KZ0QcrSeT5o8MDRL8ZD8EG14R-zmSwoDpyzlLEuJ8M4h6QN9BDBX6s_CYqF4QRpGtDHuGohI_SLe_MWiUYkenGFr5kVYD33fZ8ME5A4H03wpeLXzauNroDFKpHWFhVNNdd9b6f9mxs
https://www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1828438070626162?__tn__=H-R&eid=ARChuzAwgz0nNIPA3HyvjanlW8KCHgW8zYZvgG8p2w24VB_p4sPrjbHPyth1x9K1J4iljuAjECLG5MCf&__xts__%5B0%5D=68.ARCAq-ED-t-02t9bwopv0YrDrdzroiYqA5yzG0UyudzELDo72r8Ji00HxtNfcSzVCQEMgNPIIkj00vFCg_w6hjgnQtce4RimrMZWC83MNsvjA9IPHjxQGWjUBH3G0Q_PqwHxZEMh_IPqcDlxTPJEiEcQ2SgdGkNC1-so5mRflgGr-dIZxaUlNvNqHGyrVkeyg4h9NGDNx75mZtKwF-cLNKuNx40tPbAQ9iWypIqN1KZ0QcrSeT5o8MDRL8ZD8EG14R-zmSwoDpyzlLEuJ8M4h6QN9BDBX6s_CYqF4QRpGtDHuGohI_SLe_MWiUYkenGFr5kVYD33fZ8ME5A4H03wpeLXzauNroDFKpHWFhVNNdd9b6f9mxs
https://www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1828438070626162?__tn__=H-R&eid=ARChuzAwgz0nNIPA3HyvjanlW8KCHgW8zYZvgG8p2w24VB_p4sPrjbHPyth1x9K1J4iljuAjECLG5MCf&__xts__%5B0%5D=68.ARCAq-ED-t-02t9bwopv0YrDrdzroiYqA5yzG0UyudzELDo72r8Ji00HxtNfcSzVCQEMgNPIIkj00vFCg_w6hjgnQtce4RimrMZWC83MNsvjA9IPHjxQGWjUBH3G0Q_PqwHxZEMh_IPqcDlxTPJEiEcQ2SgdGkNC1-so5mRflgGr-dIZxaUlNvNqHGyrVkeyg4h9NGDNx75mZtKwF-cLNKuNx40tPbAQ9iWypIqN1KZ0QcrSeT5o8MDRL8ZD8EG14R-zmSwoDpyzlLEuJ8M4h6QN9BDBX6s_CYqF4QRpGtDHuGohI_SLe_MWiUYkenGFr5kVYD33fZ8ME5A4H03wpeLXzauNroDFKpHWFhVNNdd9b6f9mxs
https://www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1828438070626162?__tn__=H-R&eid=ARChuzAwgz0nNIPA3HyvjanlW8KCHgW8zYZvgG8p2w24VB_p4sPrjbHPyth1x9K1J4iljuAjECLG5MCf&__xts__%5B0%5D=68.ARCAq-ED-t-02t9bwopv0YrDrdzroiYqA5yzG0UyudzELDo72r8Ji00HxtNfcSzVCQEMgNPIIkj00vFCg_w6hjgnQtce4RimrMZWC83MNsvjA9IPHjxQGWjUBH3G0Q_PqwHxZEMh_IPqcDlxTPJEiEcQ2SgdGkNC1-so5mRflgGr-dIZxaUlNvNqHGyrVkeyg4h9NGDNx75mZtKwF-cLNKuNx40tPbAQ9iWypIqN1KZ0QcrSeT5o8MDRL8ZD8EG14R-zmSwoDpyzlLEuJ8M4h6QN9BDBX6s_CYqF4QRpGtDHuGohI_SLe_MWiUYkenGFr5kVYD33fZ8ME5A4H03wpeLXzauNroDFKpHWFhVNNdd9b6f9mxs
https://www.respekt.cz/rozhovor/moser-vypina-sklarskou-pec-a-propousti-zacina-nova-doba-rika-spolumajitelka?fbclid=IwAR3Jo0I5KGt3JSyP5fBjsjaSiwBWbIruxp6VAhxwKLxAOumP3CiadJBsjqI
https://www.respekt.cz/rozhovor/moser-vypina-sklarskou-pec-a-propousti-zacina-nova-doba-rika-spolumajitelka?fbclid=IwAR3Jo0I5KGt3JSyP5fBjsjaSiwBWbIruxp6VAhxwKLxAOumP3CiadJBsjqI
https://zahorami.us13.list-manage.com/track/click?u=81206bd1d1dbb4ec71454cce7&id=120ef0e433&e=f2ce3f4c23


Nezapomínám ani na vášnivé čtenáře. Na mé knize se stále pracuje, ale než na 

podzim vyjde, můžete si zkrátit čas některou z těchto skvělých knížek.  

 

Posledním krátkým tipem na zahnání nudy je tento oprášený cestovatelský kvíz. 

Chystáme pro vás další ;) 

 

Přeji příjemný poslech i čtení a a hlavně hodně sil a víru, že vše se časem přežene a 

my zas budem moci vyletět z hnízda a užívat si světa okolo nás 

Kuba Venglář, Za horami.cz 

 

https://zahorami.us13.list-manage.com/track/click?u=81206bd1d1dbb4ec71454cce7&id=90896b2af7&e=f2ce3f4c23
https://zahorami.us13.list-manage.com/track/click?u=81206bd1d1dbb4ec71454cce7&id=8d26c515b0&e=f2ce3f4c23
https://zahorami.us13.list-manage.com/track/click?u=81206bd1d1dbb4ec71454cce7&id=0c2985b64f&e=f2ce3f4c23

