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Vážení a milý přátelé, 

pokud jsme někdy použili 

v pranostice pořekadlo 

“Březen za kamna vlezem. 

Duben, ještě tam 

budeme.” neměli jsme 

tušení, jací jsme skvělí 

prognostici a dovedeme 

předvídat skutečnost 

v roce 2020. Pranostika 

pro měsíc květen praví: „Studený máj, ve stodole ráj.“ Přejme si, aby se i 

tato stará zkušenost našich předků v letošním roce vyplnila. Aby 

v přeneseném slova smyslu k- virus pořádně ochladnul, abychom mohli 

začít sázet a zasévat na všech polích naší činnosti, a aby před Vánoci jsme 

pak měli zase stodoly plné všech různých zrn do všehomíra nebo alespoň 

do téměřmíra. 

Zuzka Zubajová vzkazuje: Kdo potřebuje z turistů roušky, ať „písne“ svoji 

adresu na můj mobil 723 638 337 – pošlu zdarma. 

Dnešní přehršel odkazů nabízí další různorodou plejádu informací. 

Samozřejmě na přečtení všeho není sil, ale něco si každý může vybrat. 

Dnes bych upozornil na čápy v ostrovském parku, na nabídku různých 

kulturních serverů a na rady z izolace v Litovli. 

Servus virus! FJW 

VZKAZY A OHLASY Z NAŠÍ TURISTICKÉ TLUPY: 

Hanka Jirásková – 22. 3. 2020  

Karel Gott – Země vstává. Píseň Karla Gotta s úžasným textem Loa Fananák Hagen a hudbou Michala 

Davida  https://www.youtube.com/watch?v=pntFeu-iudo 

Jaroslava Bálková – 22. 3. 2020 

Cvičení mozku 

http://www.kctkvary.cz/uploads/2020/03/200322-Pro_starsi_generaci-procvicte_si_mozek.pdf 

 

Jaroslava Volemanová – 23. 3. 2020 

Rozhovor s německým odborníkem: https://www.casopis-sifra.cz/jak-se-dela-pandemie/ 

https://www.youtube.com/watch?v=pntFeu-iudo
http://www.kctkvary.cz/uploads/2020/03/200322-Pro_starsi_generaci-procvicte_si_mozek.pdf
https://www.casopis-sifra.cz/jak-se-dela-pandemie/
https://www.google.cz/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FJavorinaRoznov%2Fposts%2Fb%25C5%2599ezen-za-kamna-vlezem-a-b%25C5%2599eznov%25C3%25A9-slun%25C3%25AD%25C4%258Dko-m%25C3%25A1-kr%25C3%25A1tk%25C3%25A9-ruce-mil%25C3%25AD-b%25C5%2599ez%25C5%2588%25C3%25A1ci-v%25C5%25A1echno-%2F10156698137086849%2F&psig=AOvVaw1iLgxdaULCLbhbljxEaXo2&ust=1585086478190000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODQ-rXJsegCFQAAAAAdAAAAABAg
https://www.google.cz/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FJavorinaRoznov%2Fposts%2Fb%25C5%2599ezen-za-kamna-vlezem-a-b%25C5%2599eznov%25C3%25A9-slun%25C3%25AD%25C4%258Dko-m%25C3%25A1-kr%25C3%25A1tk%25C3%25A9-ruce-mil%25C3%25AD-b%25C5%2599ez%25C5%2588%25C3%25A1ci-v%25C5%25A1echno-%2F10156698137086849%2F&psig=AOvVaw1iLgxdaULCLbhbljxEaXo2&ust=1585086478190000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODQ-rXJsegCFQAAAAAdAAAAABAg


Zdeňka Vojtková – 23. 3. 2020 

Ahoj Františku, moc děkujeme za odesílání informací a podpory, kterou nám posíláš.Jsme rády, že 

patříme do té nejlepší skupiny na Karlovarsku...Těšíme se na nové zážitky,už brzy... Měj se hezky 

zdraví  Zdena V., Věra M. a Zuzana G. 

 

Marie Tomanová – 23. 3. 2020 

Ahoj Františku. Děkuji ti za veškeré informace, fotky, reportáže a také zprávičky našich turistů. Já ti 

musím říci, že já zatím nezahálím a využívám pěkného počasí pro práce na zahradě a také pro jarní 

úklid v bytě. Veřejnou dopravu na Velký Rybník musím využívat minimálně a to tak, že jednu cestu jdu 

pěšky (tam nebo domů – 10 km) druhou jedu vláčkem ( kde jsem ve vlaku sama, nebo max. 3l idé) a 

nebo s někým z rodiny. Snad nebude veškerá doprava zrušena, to bych obě cesty s prací na zahradě 

nezvládla. Také jsem byla potěšena milou návštěvou děvčat(turistek) z Ostrova a K. Varů. Slíbila jsem 

Marušce Helerové, že jí mailem napíši, ale já její adresu nemám. Tak tě Františku prosím o zaslání. 

Tak Františku a všichni turisté mějte dobře, ochraňujte se a já  se už těším  na výlety a  zelené 

vrcholky. Marie T. 

 

Jiří Pištěk – 23. 3. 2020 

Děkujeme za vyčerpávající info neúnavný FJW. S díky JP. 

 

Vláďa Sojka – 23- 3. 2020 
Richard Sidey žije ve Wanaka na Novém Zélandu a získal bakalářský titul designu vizuální komunikace 
s vyznamenáním ve Wellingtonu. Strávil více než deset let fotografováním Polárních regionů a různé  
odlehlé oblasti přirozeného zájmu pracující na expedičních plavidlech. Pro svůj projekt „Speechless“ se 
snažil dokumentovat scény výjimečné přírodní krásy a zájmu očima filmaře.  
https://player.vimeo.com/video/41225777  

 
Marie Hellerová- 23. 3. 2020  

Zdravím Františku a děkuji za aktuální 

informace... Posílám taky jednu dnešní 

aktualitku z našeho parku - už jsou spolu! 

Pěkný večer, Marie 

 

Kamila Zvárová – 23. 3. 2020 

Babské rady profesorky Strunecké pro 

souboj s novým koronavirem. 

https://www.strunecka.cz/soubory/2020-
03/Babske-rady-profesorky-Strunecke-pro-
souboj-s-koronavirem-
2303202016270783346.pdf 

 
Iva Hrubá – 23. 3. 2020 

Zdravím Františku, zdravím všechny přátelé turisty 

také se připojuji k poděkování za skvělé informace, rady , moudra, pozdravy,postřehy atd....  

většinu skvělých odkazů, postřehů a informací přeposílám dál mimo naší turistickou komunitu ..  

jelikož patřím k těm mladším ročníkům   z naší velké turistické  "rodiny" ,jsem v plném  

pracovním procesu (naštěstí žádná omezení se mé pracovní činnosti nedotýkají) stavební projekty pro 

města, obce a kraje jedou dál (takže jsem na plném úvazku uvázaná u PC home office ).... a snažím se 

být nápomocná   aspoň jedné naší sousedce (seniorce) v našem baráku, je sama, nemá nikoho, navíc 

po těžké nemoci, tak obstarávám nákupy, léky, úklid a na chvíli i sdílení společnosti ... s přáteli si 

https://player.vimeo.com/video/41225777
https://www.strunecka.cz/soubory/2020-03/Babske-rady-profesorky-Strunecke-pro-souboj-s-koronavirem-2303202016270783346.pdf
https://www.strunecka.cz/soubory/2020-03/Babske-rady-profesorky-Strunecke-pro-souboj-s-koronavirem-2303202016270783346.pdf
https://www.strunecka.cz/soubory/2020-03/Babske-rady-profesorky-Strunecke-pro-souboj-s-koronavirem-2303202016270783346.pdf
https://www.strunecka.cz/soubory/2020-03/Babske-rady-profesorky-Strunecke-pro-souboj-s-koronavirem-2303202016270783346.pdf


upečeme   i vlastní chlebík - viz foto připojuji a své psychické baterky se snažím dobít aspoň 

procházkami do přírody (které nám naštěstí také nezakázali). Včera jsme byli se provětrat aspoň na 

Svatošky (samozřejmě zodpovědně s rouškama ) -připojuji pár foteček ...  

a také posílám něco pro odreagování " výzvu z Hané " :-) 

Přátelé opatrujte se, nezapomeňte dezinfikovat i vnitřně :-) a těším se dříve či později na viděnou ... 

Ivča Hrubá 

 

Hubert Čepelák – 23. 3. 2020 

 "Pokochejte se krajem,který máte rádi" http://www.etf.cuni.cz/~moravec/fotky/index.htm 
 

Jana Dostálová  - 23. 3. 2020 

Ahoj Františku i já se připojuji k poděkování za všechny zaslané materiály jsi šikovný a těším se až s 

vámi vyrazīm, tak zatīm chodím denně 8 -10 a nèkdy i vīce km v okolí, ale to je pouze proto, že nyní 

není nic jiněho, čīm bych zaplnila prázdné mīsto po mých aktivitách. Měj se moc hezky a těšīm 

se na další...Hodnè zdraví a stop Coronaviru!! Jana Dostálovå 

 

Zuzana Růžičková – 23. 3. 2020 

Ahoj Františku, poslala mi Jiřina Tejkalová a myslím, že pro zabavení se během dne či večera je to 

super. Zuzana  

Moji milí, 
pokud se ve stávajícím domácím vězení nudíte a nemáte medvídka mývala, abyste se měli 
s kým mazlit,, nebaví vás televizní zpravodajství ani počítačové hry, je tu poměrně hezká 
nabídka záznamů divadelních představení on line. 
Dnes až do půlnoci například Divadlo Drak - Faust tvůrčího tandemu Jarkovský, Vašíček na 
kanálu jůtůb. 
Posílám tady několik odkazů: 
https://www.i-divadlo.cz/stream 

 https://www.mall.tv/zive 

 https://www.studiodva.cz/ 

 https://draktheatre.cz/ 

https://vimeo.com/362295155 

https://vimeo.com/vosto5 

  
A pro milovníky opery: 
Co se týká zahraničních institucí, bezplatně nabízí od pondělí online přenosy některých ze 
svých nejznámějších představení newyorská Metropolitní Opera. Přenos začíná vždy v 19:30 
newyorského času (0:30 českého času) na webových stránkách Metropolitní opery a zůstává 
na webu k dispozici dalších 20 hodin. Představení se budou konat každý den, kdy je Opera 
zavřená kvůli koronavirové pandemii, zatím tedy do neděle. 
https://www.metopera.org/ 

Přenos operních představení ze svého archivu nabízí od 15. března vždy v 17 hodin 
také Vídeňská státní opera. Každé představení je možné zhlédnout po dobu 24 hodin. 
https://www.wiener-staatsoper.at/ 

Operní inscenace z celého světa pak lze nalézt také na stránkách Opera Vision. 
 

Mapy.cz bojují proti koronaviru, polohu sdílí už 229 tisíc lidí 
https://native.seznamzpravy.cz/zastav-covid/ 

http://www.etf.cuni.cz/~moravec/fotky/index.html
https://www.i-divadlo.cz/stream
https://www.mall.tv/zive
https://www.studiodva.cz/
https://draktheatre.cz/
https://vimeo.com/362295155
https://vimeo.com/vosto5
https://www.metopera.org/
https://www.wiener-staatsoper.at/en/staatsoper/news/detail/news/the-wiener-staatsoper-is-closed-but-continues-to-play-daily-online/
https://www.wiener-staatsoper.at/
https://operavision.eu/en
https://native.seznamzpravy.cz/zastav-covid/
https://native.seznamzpravy.cz/zastav-covid/


Jan Burian - Vysílá Přední Kopanina 06 
https://www.youtube.com/watch?v=3D47r3dVDGQ 

Rukavice nejsou o moc bezpečnější než řádné mytí rukou, říká virolog  
Nástup teplejšího počasí může šíření koronaviru zbrzdit, záleží ale i na prostředí, kde se 
člověk pohybuje. Ochranné prostředky někdy dodávají falešný pocit bezpečí, pokud je lidé 
nepoužívají správně. V rozhovoru to řekl virolog Ivan Hirsch z Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy. 
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-covid-19-zdravotnicky-material-rukavice-myti-

rukou-ivan-hirsch-

teple_2003230948_oro?fbclid=IwAR10Wo3_IkNNWhMP9e6ELZ6SnhCww6zsZSYDogjRTtkH1FME4sFZ

mM23QBM 

 

Nezapomínáme na něco? Malá lekce z historie – jak se v boji s koronavirem poučit ze 

španělské chřipky? 

https://warengo.com/stories/42608-nezapominame-na-neco-mala-lekce-z-historie-jak-se-v-boji-s-

koronavirem-poucit-ze-spanelske-chripky?fbclid=IwAR1k1UpF6j4_b8qrx_x3sZ7l3vG-

lwHoK1WqeNpPHWEVQ6Ym2Z3VpxNPboA 

 

V genetické válce proti virům je lidstvo neustále. Vyhrajeme, věří expert na medicínu 

katastrof 

https://hlidacipes.org/v-geneticke-valce-proti-virum-je-lidstvo-neustale-vyhrajeme-veri-expert-na-

medicinu-katastrof/?fbclid=IwAR1fIyp7zgW0OhO-DycdMti9OeNSgV78LlBmjz-

J1VmPhmdQtnYHaepooVI 

 

Pernes: Nákazu sem zavlekli lyžaři. Seniorům jde o život, to není legrace 
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pernes-nakazu-sem-zavlekli-lyzari-seniorum-jde-o-zivot-to-

neni-legrace-

95164?seq_no=1&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_

source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null 

 

Ztráta čichu a chuti může být známkou nákazy koronavirem, naznačují výzkumy 

Matka nakažená koronavirem necítila plnou plenku svého dítěte. Kuchaři, kteří obvykle 
poznají každé koření v jídle, necítí kari nebo česnek a všechno jídlo jim chutná mdle. Jiní 
uvádějí, že necítí příjemnou vůni šamponu nebo páchnoucí kočičí záchodek. Anosmie, tedy 
ztráta čichu, a ageuzie, čili ztráta chuti, se objevily jako zvláštní, ale výmluvný příznak nákazy 
koronavirem, který způsobuje nemoc COVID-19. 

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3066274-ztrata-cichu-a-chuti-muze-byt-znamkou-nakazy-
koronavirem-naznacuji-vyzkumy?fbclid=IwAR2VCsd7ombE1HnerSIYyn1SE706JCZ28L3CDUcxg-
Mo9RJvgCfOMAQIi_s 
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Belina Nežichov 
Vážení přátelé. Množí se dotazy. kdy otevřeme krámek a jestli si nemůžete něco nakoupit. Ti 
z vás, kteří budou mít zájem o naše výrobky, pošlou na sebe spojení (telefon, e-mail) a obdrží 
objednávkový formulář. Budeme vyrábět pouze na objednávky od 300,-Kč a právě řešíme 
výdejní místa a hodiny. V úterý a v pátek od 15.00-17.00 bude jedno z nich na Belině v 
Nežichově. Řešíme páteční trasu Toužim-Bečov-Bochov-Karlovy Vary-Loket-Horní Slavkov. 
Hlásí se někdo, kdo by chtěl být tímto středobodem? Nemám problém se závozem přímo k 
vám domů, ale jsem chabrus na nervy a čas, který se domluví, by musel platit. 
 
 
 
Současný krizový stav ve světě uvěznil mnoho lidí ve svých bytech. I když to může být pro 

mnohé ze začátku vítaná změna – moci si chvilku odpočinout, nic nedělat a nikam nemuset – 

celkem určitě se ale brzy dostaví nuda. A ačkoliv člověk nemůže nic podniknout, nikam 

vycestovat nebo poznat nová místa reálně, umožňuje mu mnoho institucí tuto prohlídku 

podniknout alespoň virtuálně. Takže je najednou možné navštívit i velmi vzdálené místa aniž by 

byla porušena jakákoliv karanténní nařízení. Pro inspiraci přikládáme hned několik takových míst. 

LOUVRE 
Louvre je jednou z největších muzeí na světě ale taky jedna z dominant, kterou málokdo při návštěvě 

Paříže vynechá. Přestože je nyní zavřené, je možné si, pomocí virtuální prohlídky, vidět hned několik 

nejznámějších expozicí. Zcela svobodně se můžete projít mezi Michelangelovými díly nebo mezi 

sbírkami ze starého Egypta. Kliknutí na konkrétní díla vás dokonce poučí o dalších zajímavostech z 

jejich historie. 

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#tabs 

 

GUGGENHEIMOVO MUZEUM 

Pro zhlédnutí mnoha neocenitelných uměleckých děl, které toto muzeum skrývá, vám opět stačí 
strávit nějaký čas na jejich stránkách. Umožní vám to shlédnout díla tak velkých mistrů jako byli 
Pablo Picasso, Franz Marc, Jeff Koons nebo mnozí další. 

https://www.guggenheim.org/collection-online 

NÁRODNÍ PŘÍRODOVĚDECKÉ MUZEUM 

Jedno z nejnavštěvovanějších muzeí na světě nacházející se ve Washingtonu nabízí ve své 
virtuální prohlídce v podstatě veškeré expozice. Je možné projít si Síň mamutů, zhlédnout už 
ikonické kostry dinosaurů nebo prozkoumat rozsáhlou hmyzí zoo. 
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour 

VATIKÁNSKÁ MUZEA 

Vatikánská muzea virtuálním návštěvníkům umožňují spatřit důležité části uměleckých sbírek. 
Projít si můžete všechny výstavní místnosti včetně Sixtinské kaple se slavným Michelangelovým 
stropem. 

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html 

https://www.facebook.com/Belina-Nežichov-2251086608479203/?__tn__=kCH-R&eid=ARAoWgRHzVYF5eEAbv86htVg8Ssw5dEGDBHKxTMXzp1OdfG331ZIRhiLJbTIIIHRFCNDTAhKL-tPSNWI&hc_ref=ARRxm9ZxzM5lUTvk1DJ39_24YJJsz2yFvEdDn-wwqIG_DKANppEkzABqR7XqLYAe0Y4&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDHUvpph6Qr-ruHn8uhSO0KAGKiWW-qPnpI6MiZ2Fr-0at8_hC8nHuCnpH1GrCsHQ1exeGTPiAQndhg8AfWP4UM9hXD-vVPx2lz6qzq6I_jESZKs4SYRiHN8nhHenmLui6ewZeyoxrEbzJBJrBkMOutM9DiNizZfK3Ziwqu3b0MizXDR13bqE3-ElvfyxPH_bUTqAouTy83kMJBvJIo4J1kNRcjB1x1beOB7kJIEA_1Ew_YWrW5_n8enFIYp9c8sg4ACeaOECtVqshvpigfxrnqaOX4sGmrhjQN0Dyc12Ti-Y-kad1q-Z7YB4Uy5iL1FkImARIhnTOVbz7TDyFbMUQlhRQavRC7ww7HiYuLnbqf8xnJ6ACdEya8
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#tabs
https://www.guggenheim.org/collection-online
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html


BRITSKÉ MUZEUM 

Pomocí virtuální prohlídky si můžete v tomto slavném londýnském muzeu hned několik 
ikonických artefaktů. Lze navštívit slavné atrium s prosklenou střechou nebo také egyptskou 
expozici s mumiemi včetně Rosettské desku. 
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html 
 
Těchto pět muzeí je jen malá část všech míst, které umožňují virtuální prohlídky. Mezi další patří 
například Musée d´Orsay v Paříži, Pergamon Museum v Berlíně nebo třeba Národní muzeum 
moderního a současného umění v Soulu. Ve většině případů stačí zadat jméno muzea a “virtual 

tour”. To vás pak navede na jejich stránky. 

 

 

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html


 


