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Vážení a milí přátelé,  

za okny nám bují jaro, které úspěšně svádí boj s ustupující mrazivou zimou. Na 

rozdíl od našeho sváru s koronavirem má předurčeno nebeskou mechanikou, 

že  zvítězí. Věřím, že uspěje i planetární lidstvo. Hlavní naší silou bude, že 

potáhneme všichni za jeden provaz a všichni se postavíme k pumpám. A nejsme 

v tom sami. Pomáhá nám svými silami i tento holoubek. Sice nemá od Zlatky 

správnou roušku, ale dělá, co může. Děkuji za další ohlasy, povzbuzení a rady. Jak 

uvidíte níže na videu, tak stačí pro intenzivní turistiku v kuchyni trochu oleje a 

pár kapek vody a jak to jede.  Nezapomeňte se také připojit na stránkách Mapy. 

CZ ke trasování ohnisek nákaz – je to velmi důležité a pomůže to!  

Tož tak. Zdraví FJW! 

 

OHLASY A VZKAZY Z NAŠÍ TURISTICKÉ TLUPY 
 

Olga Konečná – 24. 3. 2020  

Františku, děkuji za Tvou iniciativu a nezlomnou aktivitu. Tvoje zprávičky jsou zábavné i poučné, 

vždycky je se zájmem přečtu a tím se dovídám i nové věci. Dnes např. uvazování roušek. MÁ TO 

LOGIKU A MĚLO BY SE TO UVÉST I  V  TV. Také pozdrav z Litovle byl velmi zábavný. Vidím, že neleníš a 

že Tvoji aktivitu, neohrozí ani koronavirus. Děkuji a přeji hodně zdraví. Olga 



 

Eva Puldová 

Dobrý den pane doktore, veliký dííík, jste úžasný, je to pro Vás náročné, my jenom přijímáme, 

dokonalé. Také se opatrujte Ep 

 

Turistika v kuchyni v době karantény 

http://www.kctkvary.cz/?page_id=683 

 

Bohuslav Smítka – 24. 3. 2020 
Dík za dobrou náladu, kterou šíříte i užitečné tipy. Posílám pár současných vtípků. 
Minuta ticha za hlášky, které zanikly: 
Jdu na jedno 
Ruku na to 
Jak bylo ve škole? 
V kolik vyzvedneš děti? 
Všude dobře, doma nejlíp 
Buď pozitivní 
Jakou rtěnku? 
Ruku líbám 
Ochutnej ode mne 
Máš zaracha 
Olina Oncirková – 25. 3. 2020  

Františku, myslím si, že jsi takový náš „válečný“ zpravodaj a chci Ti za to stejně jako všichni 

ostatní moc, moc poděkovat, protože kromě těch všech zajímavých zpráv jsi například mně 

osobně pomohl technickou informací o naladění frekvence 226 MHz, nebo-li kanálu ČT3, 

takže i za to díky. Jinak Ti chci sdělit, že jsem uhradila zálohu na akci KČT – Porýní, abych 

tímto aktem přivolala ukončení řádění toho zatraceného koronaviru!  Moc Tě zdravím a přeji 

hodně, hodně zdraví Tobě, ale i všem turistům. Ahojky, Olina Oncirk 

Do Vietnamu se podíváme už pošesté. Našim cílem bude překrásná zátoka Ha Long. 

http://fjw.rajce.net/2016_11_Vietnam_6_-_Zatoka_Ha_Long 

V zátoce Ha Long jsme strávili na lodi dva dny - 6. - 7. listopadu 2016.  Příroda zde svou 

nezměrnou silou a fantazií vytvořila jedinečná a neopakovatelná umělecká díla. Atraktivnost 

této nádherné krasové oblasti způsobila téměř kolmá skalní odlučnost, po niž probíhala 

postupně eroze, která zanechala na místě jen nejodolnější partie původního ápencového 

masivu. Vytváří zde jeden z největších a nejkrásnějších krasových útvarů světa, který postupně 

přechází do moře, vyplňuje téměř celou zátoku Ha Long (Dračí zátoku) a podle pobřeží 

pokračuje dále na sever za hranice Vietnamu do Číny. Skupiny bizarních ostrůvků a skalisek 

jsou z velké části porostlé bujnou vegetací původních tropických lesů a vystupují z klidné vody 

zátoky jako mohutné věže pohádkového města, které se propadlo do moře. K tomuto místu 

se váže mnoho lidových legend, které vysvětlují tajemství vzniku této zátoky, ale z 

geologického pohledu je to vysvětlitelné poněkud pragmatičtěji. Krasové území je tvořeno 

mladším paleozoikem (prvohorami), a to převážně karbonskými a permskými vápenci. 

Původně bylo jedním celistvým a mohutným masívem na souši. Vytrvalým působením 

povětrnostních činitelů, převážně dešťových kapek, nastává pozvolná destrukční činnost, 

http://www.kctkvary.cz/?page_id=683
http://fjw.rajce.net/2016_11_Vietnam_6_-_Zatoka_Ha_Long


která neúprosně mění původní masiv až k současnému stavu. Dešťová voda při vsakování do 

vápencové plošiny, nebo při stékání po povrchu skal, horninu postupně rozpouští a rozrušuje. 

Tímto chemickým větráváním se vytvářejí na povrchu četné závrty a škrapy, které dávají 

vzniknout hlubokým zářezům a údolím. Do těchto údolí a zářezů proniklo asi před 6 000 lety 

moře a proměnilo původní krasové sloupy a věže tropické souše v kouzelný ostrovní svět 

zátoky Ha Long. Od této doby jsou exponovaná úpatí skalisek a jednotlivých ostrůvků 

vystavena další erozivní činnosti mořského příboje a vrtavých mlžů. 

 

SPrymula: Inteligentní 

karanténa umožní zjistit pohyb 

pět dní zpět 

Praha - Nový systém identifikace 

nakažených, takzvaná 

inteligentní karanténa umožní 

pomocí dat z mobilů a platebních 

karet, zmapovat, kde se 

nakažený člověk pohyboval v 

posledních pěti dnech. Systém 

by měl být spuštěn po 

Velikonocích. Nakažený bude 

muset s monitorováním 

souhlasit a při pohovoru s 

hygienikem by si pak měl 

vzpomenout, s kým se potkal. 

Všechno by se mělo stihnout do 

tří dnů, řekl dnes na dotaz ČTK po 

jednání krizového štábu jeho 

předseda, náměstek ministra 

zdravotnictví Roman Prymula. 

Testovat chce nový systém už druhý dubnový týden. 
http://www.msn.com/cs-cz/zpravy/koronavirus/prymula-inteligentní-karanténa-umožní-zjistit-

pohyb-pět-dní-zpět/ar-BB11DJHu?MSCC=1585067311&ocid=spartanntp 

 

Rýma neznamená koronavirus 

https://www.denik.cz/zdravi/rady-tety-bety-bylinky-ryma-

20200227.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=-veda-a-technika-fotbal-

fotbal-prvni-liga-tenis-fotbal-zajimavosti-evropska-unie-komentare-kultura-zdravi-

cestovani&utm_campaign=newsletter&tqid=hf.vaGI0DxABoDGLdi8OI09pfCbMsrDCH.yglViQYQ 

 

 

Jak vypadá průběh nemoci COVID-19? Vědci zmapovali vývoj choroby den po dni 
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3066734-jak-vypada-prubeh-nemoci-covid-19-vedci-zmapovali-

vyvoj-choroby-den-po-dni 
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Vzomínáte: Věra Wajsarová: Krajina 

https://www.youtube.com/watch?v=izTPFWhatvE&fbclid=IwAR30S8Txb83NIniWU3sFnk7IvCCP3tNb

hVpJC0qMY29nCB9S5FT2SWmH81Y 

 

Slepá mapa Česka. Jak dobře znáte známá místa naší republiky? Otestujte své znalosti.  
https://magazin.aktualne.cz/kviz-slepa-

mapa/r~82d2b024b72a11e8b295ac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR3D0C8k3JFjModr9OQbvQo0pv0LmqmY

qma874TdhHKW8PAXkn_XUsIX8fg 
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