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Vážení a milí přátelé,  
sluníčko láká ven do polí a lesů navzdory mrazivému chladu a silnějšímu větru. 
Nemusíme být sami, je dovoleno být alespoň ve dvou, psa nepočítaje. Někteří 
(spíše některé) píšete, že ujdete denně 6 – 8 km a za týden pak i více, než 60 
km. Tož, k takovým borcům nepatřím, ale budu se snažit to napravit.  Dneska si 
připomeneme fenomén paradoxu, který nás často doprovází při různých 
událostech i situacích a je mnohdy až bizardní. Tak třeba při současné rozsáhlé 
pandemii koronaviru. Do posledních doby jsem netušil, že existuje sv. Korona. 
O to pak bylo větší překvapení, že je dokonce ochránkyní před epidemiemi. 
Také si toho chudinka během svého krátkého života hodně vytrpěla, když 
nakonec skončila mimořádně ukrutnou mučednickou smrtí.  Náš současný 
největší nepřítel koronavirus si chameleonsky přivlastnil její jméno. Ale bude 
mu to málo platné, sv. Koronu neobelstí a ta se stane našim dalším významným 
spojencem v jeho postupné likvidaci.  
 
Dneska se nezapomene  podívat už posedmé do Vietnamu, připomeneme si jak 
cibulový čaj, tak kubánský nový lék. Dovíme se, jak neorosit brýle při nošení 
roušky spolu s dalšími postřehy na aktuální téma. Bude k poslechu i jedna 
písnička, snad nebude tak smutná, jako ta od Wajsarové. Zeleně označené 
příspěvky vás nezarmoutí. 
 
Karanténní pozdrav posílá FJW.  
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VZKAZY A OHLASY Z NAŠÍ TURISTICKÉ TLUPY 
 
Alena Benešová – 25. 3. 2020 
Ahoj Františku, mám za sebou docela smutný měsíc, ale život jde přece jen dál a i to sluníčko 
zemi začíná ohřívat. V trávě kvetou sněženky a krokusy, v truhlících na oknech zápasí s nočními 
mrazíky přece jen kvetoucí macešky. A když se mi v telefonu ozve Danin “zadek dobrej” je život 
také hned veselejší. Navíc se mi opět potvrzuje, že není tak špatné bydlet “ in der Pampa” , 
protože do luk a lesíka je to pár kroků. Karanténa ne- karanténa.  Díky za Tvé zprávy a postřehy 
, je to milé číst , přece jen mi to dává pocit, že do té turistické rodiny také trochu  patřím – i 
když jsem poslední  dva nebo tři roky - byla jen sporadickým účastníkem. Předpokládám, že 
bude líp. No a už jsou tu také černí čápi. Zdravím Alena B. 
 
Dana Vltavská – 25. 3. 2020 
Díky za zpravodaje, udržuješ nás v této době v pozitivní náladě. Včera jsem se chvilku dívala na 
ČT 3, abych si dala odpočinek od čísel, raději bych chodila na výlety s oddílem. Na nás si stále 
vymýšlejí nějaké novinky už z toho máme hlavu jak věrtel!!!!. Doufám, že to v dohledně době 
skončí, nebo budeme z toho mít guláš. Co platí včera neplatí dnes. Drž se a buď na sebe 
opatrný. Přeje Dana, Martinka, Zuzanka a Vašík.  
 
Zlata Zubajová  - 25. 3. 2020 

Ahojte přečtete. Návod jak dětem vysvětlit, co se ve světě děje. 

https://koronavirus.mzcr.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni/ 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Ahoj-ja%CC%81-jsem-Korona.pdf 
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Lída Kováčová – 25. 3. 2020 

Františku, vzájemné sdílení a další informace je úžasný nápad. Díky. Zdravíme naše milé 

turistické přátele. Jsme moc šťastní, že jsme členy turistického od. Slovanu K. Vary. To nám 

umožnilo zúčastnit se společných krásných výletů. Máme z nich videozáznamy a často si je 

promítáme. Nyní zejména z výletů po Itáli , hlavně Benátky , Toskánsko, Ligurii...Tak nádherná 

země – historie ,památky, příroda, pohostinství, lidé. A naše nadšené průvodkyně. Co vše jsme 

stihli navštívit. A jak jsme byli mladí!? Domluvené 

promítání pro ostatní nám zhatila karanténa. Ale 

věřme, že to ještě stihneme uskutečni. Sympatickým 

temperamentním Italům přejeme překonání 

pandemie. Siena kdysi překonala mor a jak je 

krásná. Jen jeden lidský život je příliš krátký. Novým 

" nejmladším " členům TO Slovanu K.Vary přejeme, 

aby mohli prožít to, co my odcházející. František a 

Ludmila Kováčovi 

 

Marie Muchová – 25. 3. 2020 

Františku, pozdrav z dnešní mrazivé procházky v našem okolí.  Poznáváš? 

Wajsarová: Krajina plná snů a vzpomínek je krásná, ale... Moc moc smutná... M. M 

 

Zdeňka Zvěřinová – 25. 3. 2020 

Nazdar Františku, tvoje „povzbudivky“  mě baví a v této poslední jsem se dočetla, že turistka 

Olina již uhradila zálohu na Porýní.  Něco jsem prošvihla???  Přeji stále zdraví a dobrou 

kondici.    Zdena z Louňovic  

 
Zdena Šmuclerová – 25. 3. 2020  

TUBA SKINNY a POTETO HEAD - Jazz Band https://www.youtube.com/watch?v=Kcq6r-YLHC8 

 

Jarmila Kolovratová – 25. 3. 2020 

Ahoj Františku, i já se připojuji ke všem, kteří ti vyjádřili velké díky a obdiv za to, co pro nás 

vždy připravíš. Ani já nezahálím a chodím na túry do míst, kde nejsou lidi a nebo jen málo (za 

minulý týden 63 km).  Šila jsem také roušky pro celou rodinu a kamarády. Doufám, že ta 

čínská potvora nemá správnou "džípíesku" a nenajde si nás! :-). Posílám ti něco na pohlazení 

duše v této hektické době. Ještě jednou moc děkuji a zdravím! Jarmila Kolovratová 

https://www.youtube.com/embed/dXApBvgUNBQ 
 
Petr Fau – 25. 3. 2020 
ČT 3 už asi všichni našli. Kdo má kabelovou televizi Ostrov a dosud ČT 3 nenašel, ať si projede 
tzv. rezervní kanály, tam ji najde. Pevné zdraví a trpělivost přeje Petr Fau 

 

Sedmý výlet do Vietnamu nás zavede do bývalého císařského města Hue. 
http://fjw.rajce.net/2016_11_161108_Vietnam_7_-_Cisarske_mesto_Hue 

Už pod 17. rovnoběžkou, která v minulosti rozdělovala Severní Vietnam od Jižního, se nachází bývalé 

císařské město Hue. Císař Nguyen Anh, vládnoucí pod jménem Gia Long (1762 – 1819) si toto místo v 

https://www.youtube.com/watch?v=Kcq6r-YLHC8
https://www.youtube.com/embed/dXApBvgUNBQ
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roce 1802 zvolil jako hlavní císařské město tehdejšího Vietnamu a začal zde s rozsáhlou výstavbou a 

opevňováním. Výsledkem je monumentální citadela s tzv.zakázaným městem, dobudovaná v roce 

1832, odkud vládlo ještě dalších třináct panovníků. Uvnitř citadely je vlastní císařské město, které 

původně zahrnovalo kolem 150 paláců a dalších budov. Většina z nich se nedochovala, především po 

bombardování během tzv. operace Tet v roce 1968. Během války prošla městem třikrát fronta a bylo 

téměř zničeno. Dnes toto nechvalné období připomínají pouze obrovské hřbitovy v jeho okolí. I toto 

město bylo v roce 1993 prohlášeno světovou kulturní památkou UNESCO. 

 
Svatá Korona, patronka před epidemiemi  
V současné situaci, kdy se koronavirus šíří po celém světě, je třeba si 
připomenout postavu mučednice z prvních staletí křesťanství - sv. Koronu, 
která byla uctívána dlouhou dobu jako patronka před epidemiemi. Ačkoliv  
kdysi patřila k oblíbeným svatým, o jejím životě a původu víme velmi málo.  
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200316svata-korona-patronka-pred-epidemiemi 

 

 

Cibuľový čaj - liek na všetky respiračné problémy  
Liečivé účinky cibule sa využívajú od pradávna, či už vo forme čaju alebo lahodného cibuľového 
sirupu. Čaj a sirup pomáha najmä pri kašli, prechladnutí, pri zápale priedušiek a taktiež pri 
chrípke, zároveň upokojuje krk a zmierňuje opuch nosovej sliznice. 
https://www.zdravieastyl.sk/prirodna-medicina/251-cibulovy-caj-liek-na-vsetky-respiracne-

problemy?fbclid=IwAR3ItKr3x8CmHXK7fkuwSct3fUP7uLGPCQrerpma3IyZeo2fUPsiuAJm-M8 

 

Kubánský lék proti koronaviru může ukončit pandemii!  
https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/kubansky-lek-proti-koronaviru-muze-ukoncit-

pandemii/?fbclid=IwAR0r6a75HMSAsBkOtEXFYtdVb3kiltJCZRSXMu-CikxG4Pejx3ALwdvO0ZM 

 

Autobusy městské hromadné dopravy v Karlových Varech jezdí podle 

prázdninového řádu 
https://vary.rozhlas.cz/autobusy-mestske-hromadne-dopravy-v-karlovych-varech-jezdi-podle-

prazdninoveho-8170655?fbclid=IwAR2e-knwb5zdLq_jtqjtzyDgtMimjfRqU-

7EyDK1YkT13pANpyH2TN9OVWc 

 

Ministerstvo zdravotnictví zakázalo cesty na chalupy a nařídilo lidem pobyt v místě 

bydliště 
https://www.ceska-justice.cz/2020/03/ministerstvo-zdravotnictvi-zakazalo-cesty-na-chalupy-a-

naridilo-lidem-pobyt-v-miste-

bydliste/?fbclid=IwAR1ndtpSGtgznkF7_KYcdXIFfMsXoOY7VrxDvRWoOyaoQWm6NHiqdT1wS3s 

 

Koronavirus v okresech: proklikejte si mapu, konečně existují data 
https://www.denik.cz/cesi-v-cislech/koronavirus-mapa-okresy.html 

Zvláštnosti doby infekční… 
https://kechlibar.net/2020/03/25/zvlastnosti-doby-infekcni/ 
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Koronavirus na oblečení: Prymula radí, co po příchodu domů. Promoří se celé Česko? 
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/638468/koronavirus-na-obleceni-prymula-radi-co-

po-prichodu-domu-promori-se-cele-cesko.html?fbclid=IwAR0MpGFmchYTrpcb4im-

9cXWNyyx0phSCyTDsRTAJCeR7ZfAxMxiIsIp4jw 

 

Nesterilizujte roušky v mikrovlnné troubě. Mohou začít hořet, varují hasiči 
https://www.denik.cz/z_domova/rousky-mikrovlnna-trouba-koronavirus-hasici-
20200324.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=-z_domova-krimi-ze_sveta-
ekonomika-
regiony&utm_campaign=newsletter&tqid=0f2uPXZ_G0oBQkEkgTDCiWg1UdHdvlEg.sfJZrAXUQ 

6+1 tip, jak bojovat se zamlžením brýlí při nošení roušky 
https://www.kafe.cz/tipy/6-1-tip-jak-bojovat-se-zamlzenim-bryli-pri-noseni-rousky-

20200324.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=ostatni-websites-

astrosat&utm_campaign=newsletter&tqid=3Ke8fn95Hk4Bvb2M67srS9nHaPlX6fi.lFmc9ZPtKg 

Humorem proti koronaviru. Jaké fóry sdílí Západočeši na sítích 
https://karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/humorem-proti-koronaviru-jake-fory-sdili-zapadocesi-na-

sitich-20200324.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=karlovy-vary-

zpravy_region&utm_campaign=newsletter&tqid=nP.lbWAhXkcB7qWd4re6nJ8Ca77YKHgB0acBro5Fp

Q 

David Martinek 

Dnes zábavný post na téma "JAK PŘEŽÍT PANDEMII V 9 KROCÍCH".  

Samozřejmě, nechci v žádném případě zlehčovat situaci. To v žádném případě. Ale nelze si 
nevšimnout, že od středověku jsme se v prožívání pandemických stavů příliš neposunuli. Jak mor, tak 
epidemie cholery, tak AIDS, SARS, ebola, nemoc šílených krav nebo aktuálně COVID19 vykazují 
prakticky podobný průběh v chování obyvatelstva v rovině spoluprožívání jevu. Jev je možné 
aplikovat i na katastrofy a bankroty finančního systému, nebo velké přelomové události typu dvě 
letadla narazí do dvou mrakodrapů, přičemž tři z nich spadnou. Jak správně poznamenal Láďa 
Větvička. 

Fáze 1. Šeptanda 
V první fázi si společnost neuvědomuje blížící se krizovou situaci a různě ji popírá a odmítá připustit. 
Nositele neblahých zpráv relativizuje, případně, když se pohybují v nějakém tom ostřejším 
politickém režimu, pro jistotu je uklidí do vězení nebo jinam mimo pozornost médií.  

Fáze 2. Panika 
V okamžiku, kdy nákaza, nebo krize vypukne, okamžitě vypukne stav tiché paniky. Zatímco vlády a 
média meldují o možnostech scénářů, lidé se dají na úprk a vyrabují obchody, opatřují si potraviny, 
zbraně, léky, vodu a jiné potřebné věci. Panika samozřejmě zvýší okamžitě a exponenciálně zátěž na 
infrastrukturu, ceny a může napáchat obrovské škody.  
Ke cti Česka je možné poznamenat, že tuhle fázi jsme zvládli vcelku v poklidu. A místy i s humorem. 
Jednak díky masivní síti obchodů,, druhak také proto, že nákupy Češi vcelku pojali sice v mírně 
zvýšeném rozsahu, ale nikoliv jako důkladnou přípravu na třetí světovou.  
To samé neplatí u lékařů. Máme sice dobrou síť zdravotních zařízení, ale úvodní nápor pro lékaře 
znamenal obrovskou a do jisté míry i zbytečnou zátěž. Díky bohu, že to lékaři zvládli a zvládají. Je 
třeba jim zatleskat. A stejně tak i hasičům, vojákům, lidem ve velínech IZS, policii a lidem v 
obchodech, prodavačům, lidem ve skladech a spoustě dalších skvělých lidí. Ale to už zaznělo a je 
tomu jen dobře, i z nejvyšších míst.  
Co se zkraje nezvládlo, tak pochopitelně roušky a respirátory. Ale o tom dále v textu. 
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Fáze 3. "Amerika to zvládne" 
Další fází je obvyklé: Chytněme se za ruce. Média a sítě zaplní srdceryvné výzvy k vzájemné podpoře 
a spoluprožívání. Což je nesmírně fajn. Protože, skutečně, vzájemná podpora, solidarita, slušnost a 
ohleduplnost, humor ulehčí obrovsky situaci a když se k tomu přidá i české specifikum a dar, to jest 
prožívat i velmi krizové situace s nadhledem a humorem, ten černý nevyjímaje, dá se tahle fáze přejít 
vcelku ve zdraví. A ještě se u toho člověk zasměje. 
Souběžně s tím, jak se goverment snaží hasit rozrůstající se požár a zároveň tisíce lidí v institucích a 
úřadech den za dnem zmenšují ztráty a řeší komplikace, musí zareagovat populace. Je vždycky 
důležité, jak na opatření zareagují lidé.  
Zase, Češi se ukázali a ukazují, chválabohu jako disciplinovaný a inteligentní národ, který vcelku hbitě 
pochopil, že chce-li se střepat koronaviru, bude muset sedět dva týdny, až možná dva měsíce doma 
na zadku a nerozšiřovat nákazu. A s remcáním přežije i úvodní fázi, kdy vláda ještě nemá k dispozici 
příslušné ochranné prostředky. Které, světe div se, chybí prakticky v každé podobné situaci. Důvod je 
jasný. Na krizi se myslí pokaždé až během krize.  
Češi si tedy klidně našili potřebné roušky sami a osvědčili to, co je na nich typické. Prostě si nějak 
poradí. 

Fáze 4. Goverment 
Je prima, když vláda příliš netápe. Je téměř jisté, že u každé takové situace vzniknou zmatky. Každá 
krize je jiná. Co mají všechny krize společné, tak obecný průběh. Ale symptomy, provedení je pokaždé 
jiné. Jednou spadnou banky, podruhé zhavarují hypotéky, potřetí zešílí krávy. Takže vláda musí 
prakticky pokaždé variovat a kombinovat a za chodu vyvíjet opatření. Civilní obranu jsme zavrhli 
jako komunistický přežitek a běhat v plynových maskách by nás asi nebavilo. Tak se nedivme, že se 
to dělá pokaždé znovu a od počátku.  
V zásadě ale platí stará římská tradice. V okamžiku krize se má Řím semknout kolem rozhodného 
lídra. Ňouma, který si neví rady v krizové situaci, řeší, tápe, je v krizi k ničemu. Mnohem lepší je 
ostřejší chlápek, který se moc s ničím nepáře a jedná. Ve starém Římě se to řešilo i tak, že na dobu 
krize zvolili ze senátorů někoho vhodného, tomu byl propůjčen titul emperora, nebo diktátora a ten i 
velel. Po konci krize ho museli sice občas donutit, aby se vzdal nabyté moci, ale dnes, předpokládám 
se ze zkušenosti ví, že ten, kdo by se téhle věci vzpěčoval, nedopadne dobře. Takže, netřeba se obávat. 
Římské právo, nebo alespoň základní povědomí o intencích podobných situacích a institutech je 
běžné a má je i běžný oblastní politik. Natož národní vláda. 
Taky je dobře, když vláda pravidelně komunikuje. Ulehčí a zklidní to situaci. Ještě by mohlo fungovat, 
že během krize jak politici, tak jejich spřízněná názorová média přestanou řešit obvyklé opičky a 
poskytují jen a výhradně objektivní 
zprávy. Ale to bychom patrně chtěli 
od života příliš mnoho. 

Fáze 5. Konspiračky. Hledání a 
upalování čarodějnic  

Další fáze je konspirační a 
obviňující.  
Není divu. Pokud musíte sedět 
doma na zadku s dětmi, nebo vám 
denně situaci komplikují různá 



omezení, změněný stav provozu společnosti mohou budit úzkost. A tedy se různě a téměř okamžitě 
vyrojí spousta zábavných konspiraček, které se snaží vysvětlit situaci po svém.  
Takže v tuto chvíli, hurá, samozřejmě NWO krutě prohrává s Bílými klobouky, zatýkají temné síly 
kabaly a zhruba za dva týdny začne celosvětové očištění od zla a temnoty. Jindy zase řešíme, kdo ten 
blbý koronavirus vyfrknul na svět a zdá se, že zde máme potenciálně hned tři viníky. Máme dokonce 
příští světovou konspirační hvězdu mezi domácími epidemiology. Která řekla vcelku jasně, že ta věc 
není přírodního formátu, ale někdo zasáhnul do úvodního řetězce DNA. Do toho lidé ve Státech začali 
na ulici napadat Asiaty, protože prostě Trump neudržel svou prostořekou pusu na distanc a obvinil 
Čínu a lab ve Wuchanu z vývoje koronaviru. Přičemž pochopitelně, Číňané ukazují na americké 
vojáky, kteří se motali kolem laboratoří už tři měsíce před vypuknutím nákazy. No, aby toho nebylo 
málo, minulý rok vyfrkli z amerických korporací povážlivě velké množství CEO a exodus 
supermanažerů typu Bill Gates z nejvyšších funkcí pokračuje. A do toho stáhli obří cvičení NATO z 
Evropy. Trochu moc náhod? Ne, klasika.  
Žijeme v globálně propojené vesnici, ve které se informace z jednoho konce světa na druhý přelévají 
rychlostí světla. Takže, 
zatímco se preppeři těší z blížícího se konce světa (já to vždycky věděl) a pomalu tloustnou ze svých 
nahamouněných vojenských zásob, ukrytí za nejméně 2,5 m betonovou zdí s plynovou maskou na 
hlavě, my se trochu pobavíme. 
Dávám do placu video Madonny z Eurovize z května tohoto roku a schválně, kolik z arzenálu 
konspiraček v tom jejím videu najdete. (nápověda: Orwell, virus, po kterém uléhají nemocní, v textu 
druhé písničky jasné sdělení ohledně budoucnosti, kabala rituálek a samozřejmě oblíbené 
iluminátské symboly, pyramida atp. Nutno uznat, že Madonna a scénograf se u toho museli moc 
dobře bavit) 
Tady je to video: https://www.youtube.com/watch?v=VG3WkiL0d_U 

Nutno taky dodat, že kromě planetárních konspirací máme dost svých vlastních a domácích. Jako 
třeba ta včerejší, kdy se zdejší prestižní hospodářský titul (HN) vážně zaobírá otázkou, jak to, že 
musíme za nákup zdravotních prostředků čínským firmám zaplatit. No, víte, ony i ty roušky se musí z 
něčeho vyrobit a ty respirátory musí někdo vylisovat a naskladnit do krabic, takže nějakou cenu 
nejspíše mají. Mám v e-mailu nabídku přímo od čínského výrobce a mohu ověřit cenu, jak za 
respirátory KN95 mask CIF Praha EXW, 50K moq, tak i face mask CIF Praha EXW, 50K moq, odpovídá 
sumě, za kterou nakupuje vláda. (Viz článek pod statusem) 

Fáze 6. Zklidnění situace přinese paradoxně tlak na zpřísnění pravidel 
Tak, jak postupně úřady a vláda začne situaci zvládat, začnou lidé téměř okamžitě považovat situaci 
za vyřešenou. Je to velké riziko. Třeba u epidemie, nebo pandemie. Zatímco ideální by bylo situaci 
řešit a vyřešit a především "doléčit", prvotní úspěch v řešení situace nese riziko, že se naopak situace 
zhorší. Ale je to pokaždé jinak. Někdy zůstanou lidé disciplinovaní po celou dobu krize, jindy se 
začnou vzpírat omezením a restrikcím. Klíčem je vzájemná důvěra. 
V situaci nejlépe pomůže, když mluví k lidem kromě představitelů govermentu odborníci z krizových 
štábů. Lékaři, hasiči, policisté, specialisté. Lidé jim věří a chtějí slyšet jejich názor. A naopak, když 
vláda včas rozhodne o uvolnění restrikcí. 
Myslím, že nejvíce pro zklidnění situace u lékařů udělal status zoufalé mladé lékařky z nemocnice na 
Bulovce, která lidem vysvětlila, co prožívá a co mají dělat. Také její status získal přes 200 tisíc sdílení. 
Okamžitě. 
Je třeba držet a vydržet. Ať nakonec vcelku organizovaný a klidný průběh řešení krize zbytečně 
nerozhání nebo neřeší policie. I tuhle variantu je třeba vzít v úvahu. A byla by zbytečná. Skutečně 
zbytečnáFáze 7. Hledání a potrestání viníků 
Pochopitelně, po krizi je téměř každý generál a platí: pokud to dopadne dobře, každý má přímý podíl 
na kvalitním zvládnutí krize. Pokud se krize nepodaří zvládnout, viník je samozřejmě dopředu dán. 
Obvyklým podezřelým je samozřejmě vláda, pak v pořadí instituce, doprava, policie, lékaři, svůj díl 
schytají všichni. Také, pochopitelně prezident, abychom nezapomněli. A ještě zbývá Putin, na toho by 
se rozhodně nemělo zapomenout. 

U nás to probíhá tak, že lidé si váží práce záchranných složek. A to je moc dobře. Vyjadřuje to i 
kulturu téhle země. 
Během morových ran probíhaly procesí, kde se bičovali lidé do krve, pronásledovaly a upalovaly se 
čarodějnice, probíhalo hromadné vymítání všemožných ďáblů, čímž se, vtipně, nákaza šířila mnohem 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVG3WkiL0d_U%26fbclid%3DIwAR3vUY2-ThXP_0t5sEk-GMrQCTdJaHIZXBz-3kH403CqRZ0R6XYDICkpNh4&h=AT11wvkXKulMB2y8Hb2XP69h1MsljC6bl-80x1-L3s3zvyWQ1FFMMJM58oK1GOJP7TRq2sfDFHC-2OJAUzYSamVEbofsmFQYw6q3zjjZf_Dy4ltyZ4Nc0iwmhpVeeksRXhGp68S1o6UclV6DH6vcPGTXc229nH4


rychleji a úspěšněji. Obvyklým terčem zvířených nálad byli židé, cikáni a cizinci. Každá větší krize se 
prakticky neobešla bez pogromu.  
Svou roli pochopitelně sehráli různí hysterici a idioti, kteří se během každé krize spolehlivě vynoří. 
Dnes se jaksi sami od sebe do role idiotů hlásí dobrovolně řada talentů, se schopnosti různě naštvat 
lidi a rozeštvat národ. Jmenovat je netřeba, reklamu si dělají sami.  

Fáze 8. Napravování škod.  
Je jedno, jestli zemi postihne hurikán, záplavy, virus nebo bankovní krach. Stát musí sáhnout do 
rezerv a pomoci nastartovat a obnovit chod ekonomiky. Čím štědřejší je, tím lépe a tím rychleji a 
efektivněji se ekonomika zotaví. Nejhorší situace, která může nastat, je, když máte během krize ve 
vládě "nejlepšího ministra financí v přilehlém vesmíru", který během krize přiškrtí platby, podporu a 
potřebnou pomoc a to nejen nejchudším a ohroženým.  
Pokud má váš stát podobného experta zrovna ve vládě, můžete si být jisti, že stát a prostředí se z 
podobného zásahu bude vzpamatovávat ještě dlouhé roky. Každopádně, on za svůj "zásah" obvykle 
od někoho dostane nějaké to ocenění.  
Tuhle zkušenost už máme za sebou také. A nebudeme ji, věřím, znovu opakovat. 

Fáze 9. Normálka. 
Každopádně, krizi ustojíme. Jako vždycky v historii. Jako malý národ, po jehož zemi se prošla vojska 
všech států Evropy, národ, který žil 400 let v porobě nás ani tato, ani příští epidemie nezlomí.  
Naopak. Přinese řadu neobvyklých situací. A možná nám všem položí ty správné otázky. 
Až odezní, bylo by skvělé korektně formulovat nejnutnější požadavky, vyhodnotit skutečné obtíže, po 
návratu do běžného provozu si popřát energii a pustit se v klidu do práce.  
Bude cenné nebýt tím člověkem, který donekonečna sténá pod újmou osudu, ale naopak, být tím, kdo 
se první usměje a začne normálně fungovat. 

..... 
Ale protože jsme teprve ve fázi 5., pojďme si  užít si trochu těch konspiraček. A´t se nenudíme. 


