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Vážení a milí přátelé, 

byli jsme dosud zvyklý na válečné fotografie z bojišť ve Vietnamu nebo v Iráku, či 

z Libye, plné násilí, krve, tanků a bombardujících letadel. Tato fotografie z Itálie 

je také z bojiště. Nepřítel je v této válce tichý, neviditelný, proto o to zákeřnější. 

Je plná emocí, vypovídá o nezničitelné síle života, který propuká bez ohledu na 

podmínky, které se nacházejí kolem v momentě jeho zrození. Zároveň je nadějí i 

jistotou, že život půjde navzdory korovinarové apokalypse na Apeninském 

poloostrově neochvějně dál. 



Z dnešního informačního servisu upozorňuji na nové video od Vládi Zedníka 

z výletu v roce 2017 do Srbska. Zajímavá je i reportáž o velkoletadlu Ruslan.  

 

OHLASY A VZKAZY Z NAŠÍ TURISTICKÉ TLUPY 
Růžena Lacová – 26. 3. 2020 

Ahoj Františku, připojuji se ke všem pozitivním ohlasů. V aktualitách si najde snad každý něco 

příjemného i poučného. Týden moje pošta nefungovala a bylo to dost smutné. Pro mne je po 

14 letech neuvěřitelného sprintu a stresu čas na úklid kole i v sobě. Těším se na veselou part 

turistů a snad stihneme i část rozkvetlého jara. Stihneš vůbec při množství komunikace čerpat 

taky vitamin D? Přeji hezký den. Tolik pozitivních ohlasů zahřeje u srdíčka. 
 

Vladimír Sojka – 26. 3. 2020 

OBŘÍ LETADLO ANTONOV AN 124 (EXKURZE do letadla)       

Kdo se nedíval v noci na přímý přenos z Pardubic, na přistání obřího letadla ANTONOV  AN 

124 se 106 tunami roušek a jiného zdravotnického materiálu, tak si letadlo AN 124 podrobně 

prohlédněte při nakládce v Ostravě. Přeji pěknou a zajímavou podívanou. 

https://www.youtube.com/watch?v=0HJvssoCpuo 

 

Anonymní – 26. 3. 2020 
Kněz nikdy nelže - moc hezký.  
V letadle z Irska se octli vedle sebe mladá žena a kněz.  Po nějaké chvíli se žena odvážila 

kněze oslovit. "Otče, mohu Vás poprosit o laskavost? "Ale jistě, dcero. Co pro Vás mohu 

udělat ?"  "No víte, koupila jsem mamince k narozeninám drahý vysoušeč vlasů,  prostě fén. 

Je ještě v krabici, nevybalený. Ale beznadějně přesahuje limit osvobozený od cla. Takže oni mi 

jej určitě seberou. Mohl byste ho pronést prohlídkou? Třeba pod svým šatem?"  "Ach, dcero 

rád Vám pomohu. Ale varuji Vás - nebudu lhát!"  "Ale s Vaší poctivou tváří otče, nikdo se Vás 

na nic ani nezeptá!"  Ujednáno. Po přistání došli k pultu, kněz před ženou. A už zaznělo: 

"Otče, máte něco k proclení?  "Od temene své hlavy až po pás nic..."  To je ale divná odpověď, 

řekl si celník - tak se zeptal znovu:  "A co máte k proclení od pasu na podlahu?"  "Nu, úžasný 

přístroj, určený k tomu, aby dělal radost ženám, zatím však nepoužitý!"  

 "Kristepane! Běžte, otče ... Další!" 

 

Olina Oncirková – 26. 3. 32020 

Co se týče Čt3, mají tam být některé pěkné pořady, jako Horníček se Sovákem, Semafor…  tak 

proto.  Mně ta kultura hodně chybí. Včera po Ostrově strhávali a čistili informativní tabule, tak 

mi napadlo, do kdy asi to všechno bude. Takže cokoliv navíc je dobré. Také šiju roušky, ale mám 

širokou rodinu, tak šiju hlavně pro ně, ale musím pochválit svoji dceru, která se dala se do 

roušek ve velkém, pro různé pečovatelské a sociální služby ve Varech. 

 

Marie Muchová – 26. 3. 20 
Díky díky za Szidi Tobias... Měla jsem to štěstí vidět její koncert ve Varech v divadle  

Kdo má rád šansony.  Doporučuji.  

https://www.youtube.com/watch?v=0HJvssoCpuo


ŠIČKÁM 

 

Za mašinou s tuhým tělem  

sedí ženy podvečerem: 

„sviť žárovko sviť, 

ať mi šije niť. 

 

Šiju, šiju huboroušky, 

proti virum nemám zkoušky, 

sviť,žárovko, sviť, 

ať mi šije niť. 

 

Dnes je čtvrtek, zejtra pátek - 

rostříhám i modní šátek: 

sviť,žárovko, sviť, 

ať mi šije niť. 

 

Zelené šaty, botky rudé, 

brzy virus zničen bude: 

sviť,žárovko, sviť, 

ať mi šije niť." 

 

Ráno, raníčko šička vstala, 

roušku si v uzel zavázala: 

„Půjdu, matičko, roušky prát 

musím je celé dezinfikovat" 

 

„Ach nechoď, nechoď mezi lidi, 

v testech se staly už i chyby 

Já měla zlý té noci sen: 

nechoď, dceruško,bez roušky ven. 

 

Virus se tobě vyhýbal, 

asi se české šičky bál, 

v sukničce jako z vodních pěn: 

nechoď,má šičko,k lidem ven. 

 

Bílé šatičky smutek tají, 

v perlách se slzy ukrývají, 

a pátek nešťastný je den, 

nechoď,má šičko, k lidem ven."- 

 

Nemá šička, nemá stání, 

rozdávat roušky ji cos pohání, 

roušky všem dotat ji teď nutí, 

nic doma, nic jí po chuti. - 

 

První roušku už lidem dala - 



zakryla ústa,naději dala, 

po ochraně teď šité od srdce 

zavířilo se rychle velice. 

 

Narazil u nás virus tvrdě, 

české šičky to vzaly hrdě, 

na mapě zkázy co světu dal 

zelený mužík dotleskal. 

Dana Vltavská – 26. 3. 2020  

Ahojky Františku, Alenka B. vždy čeká přihlášení hovoru na hlášku „zadek dobrý" děláto i 

ostatním co spolu  komunikujeme radost, již jsem pomalu v karanténě zapomněla pomalu jak 

jsem křtěná a jak mám zkrácen jméno. DíkY za povzbudivé a překrásné  aktuality. Doufám, že 

už to nebude dlouho trvat a budu zas hlásat v autobuse „zadek dobrý" ne jen do telefonu-

Dana-zadek dobrý. 

Poznámka redakce – 27. 3. 2020 

Dříve se do telefonu hlásila „Tady Vtavská – Krásná královna“ 

 

Pavel Mrhálek – 26. 3. 2020 

Ahoj FRANTO! Díky, že udržuješ své ovečky při dobré náladě. Mám k dispozici všech 29 dílů 

Toulavé kamery. Až pomine kurňavir, budou k dispozici pro plánování dalších výletů. Zatím 

mám starost o ty Písecký hory, zda nám to vyjde.  

Snad se to jenom posune.  Pavel. Zdraví i Hanka! 

 

Erika Handrychová – 26.3. 2020 

Ahoj všechny mé milé turistky a milí turisté. Přidám se se svou troškou do mlýna. Moc a moc 

vás všechny zdravím a přeji hlavně zdraví a nezdolnost vůči negativním jevům současnosti.  

Erika Handrychová  

 

Zdena Šmuclerová – 26. 3. 2020 
Prohlídka muzeí. Objeví se fotky a když na ně kliknete dostanete informaci. 

https://www.foodandwine.com/syndication/museums-with-virtual-

tours?utm_source=emailshare&utm_medium=email&utm_campaign=email-share-

article&utm_content=20200326 

Alena Loudová – 26. 3. 2020 
Zdravím Františku, děkuji za emaily od tebe, potěší. Posílám ti test, asi zbytečně, protože jsi 
znalec ale co kdyby....... Já jedničku nemám. PaAl. - 
Předmět: Fw: Krásy ČR - test ... A teď se předveď !!! 
http://ankety.aktualne.cz/s3/TEST-Kde-domov-muj-poznate-prirodni-krasy-ceske-republiky 
 

Jana Černohorská – 26. 3. 2020 

Dobrý večer, pane Wohlmuthe, reaguji na žádost pana Nováčka, že by chtěl evidovat práci 

svých členů v této nelehké době. Tak Vám jen hlásím, že my s manželem (Jiří Nekola) šijeme 

roušky zdarma, už jsme jich našili 165 a ještě nekončíme, stále je zájem. Zároveň to můžete 

brát jako nabídku, kdyby někdo roušky potřeboval.Mějte se pěkně, hlavně hodně zdraví!!! 

https://www.foodandwine.com/syndication/museums-with-virtual-tours?utm_source=emailshare&utm_medium=email&utm_campaign=email-share-article&utm_content=20200326
https://www.foodandwine.com/syndication/museums-with-virtual-tours?utm_source=emailshare&utm_medium=email&utm_campaign=email-share-article&utm_content=20200326
https://www.foodandwine.com/syndication/museums-with-virtual-tours?utm_source=emailshare&utm_medium=email&utm_campaign=email-share-article&utm_content=20200326
http://ankety.aktualne.cz/s3/TEST-Kde-domov-muj-poznate-prirodni-krasy-ceske-republiky


Jana Černohorská 

 

Luďka Šplíchalová – 216. 3. 2020  

Milý Františku, moc Tě zdravím a skládám velkou poklonu za každodenní "svodky" 

zajímavostí a podpory, tím děkuju vlastně všem přispěvatelům a také je moc pozdravuj.  

Jakpak to asi bude s Moldavii? To nevypadá dobře, že? Můj muž už to vzdal, řekl, že za téhle 

situace nikam nepojede. Takže hledám náhradníka :-) Obávám se ale, že nás nebudou chtít 

nikam pustit ani v květnu. Zkoušíte to nějak přesunout? Ráda si počkám třeba i na příští rok :-

). Omlouvám se, že chci možná věštbu z křišťálové koule, ale asi už o tom také přemýšlíte. A 

ještě legrácku o chovu koček. Zdraví moc Luďka Šplíchalová 
https://www.google.com/search?q=pok%C3%A1%C4%8D+ko%C4%8Dka&ie=utf-8&oe=utf-

8&client=firefox-b 
Pomocník pro učení doma – mapy. 
https://www.kartografie.cz/blog/168_Pomocnik-pro-uceni-doma.html 

 

 

Dneska toulky po Vietnamu vynecháme. Přihlásil se Vláďa Zedník, z čerstvě zpracovaným 

videem o našem jarním výletě na jaře 2017 do Srbska. Vláďo – děkuji. Prémiéru můžete 

shlédnout na níže uvedených odkazech. 

Vladimír Zedník – 26. 3. 2020    

Zdravím, Františku, až budeš rozesílat další "koronavirový" občasník, tak tam prosím dej odkaz 

na naše "nejnovější" turistické video z YOUTUBE - viz níže.  Je to vítání jara v Srbsku 2017. Přeji 

všem příjemnou podívanou a hezké vzpomínky na super akci v době, kdy jsme byli o tři roky 

mladší.  Současně prosím pana Jozu, aby video "pověsil" na naše webové stránky KČT Karlovy 

Vary. Děkuji, Vláďa  

https://youtu.be/dMtbuLSkP38 

Video je řazeno chronologicky na webové stránce KČT Slovan Karlovy vary – rok 2017 na 

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

 

Ze včerejšího výletu ve čtvrtek 26. března 2020 do polí mimo lidi v Doupovských horách: 

https://fjw.rajce.idnes.cz/2020_03_Kota_Podkova_749_m_n._m._v_Doupovskem_Hradisti/ 

                                           

Vyšel březnový Zpravodaj KČT 
Na webu KČT byl zveřejněn březnový Zpravodaj KČT. V úvodu Zpravodaje najdete článek 

předsedy KČT Mgr. V. Chvátala reflektující současnou situaci ve vztahu k jarním turistickým 

aktivitám. 

V obsahu Zpravodaje se dále dočtete: 

- O možnosti propagace vašich akcí prostřednictvím webu a facebooku KČT.  

- O přípravě nového turistického balíčku s názvem na „Kole po chatách KČT“. 

- O vytvoření fotobanky KČT, která by sloužila pracovníkům propagace KČT a umožňovala by 

společné nekomerční využívání fotografií. 

- O záměru rozšířit nabídku webu KČT o rubriku „Vaše tipy na výlety“. 

- O nabídce firmy Trasa, s. r. o nabízející originální mapu, na které jsou vyznačeny všechny 

turistické trasy v ČR.  

https://www.google.com/search?q=pok%C3%A1%C4%8D+ko%C4%8Dka&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
https://www.google.com/search?q=pok%C3%A1%C4%8D+ko%C4%8Dka&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
https://www.kartografie.cz/blog/168_Pomocnik-pro-uceni-doma.html
https://youtu.be/dMtbuLSkP38
http://www.kctkvary.cz/?page_id=683
https://fjw.rajce.idnes.cz/2020_03_Kota_Podkova_749_m_n._m._v_Doupovskem_Hradisti/


KČT 

https://kct.cz/files/-X/O-Klubu/ke-stazeni/Zpravodaj-KCT-brezen.pdf 

 
  

Jan Burian: Vážení a milí, 

posílám další Čtení pro přátele, a zároveň odkaz na dnešní Vysílání z Přední Kopaniny. To najdete zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=hp_q8BCo29A&t=339s 

Pro ty z Vás, kteří by se nudili nebo si chtějí odpočinout od televizních zpráv, je od této chvíle k 

volnému stažení na uloz.to: 

Cyklus desetiminutových pořadů JMÉNA A MÍSTA 

Kulturní místopis Portugalska s ukázkami portugalské literatury všech časů, s hudbou a s 

osobními vzpomínkami autora rozhlasového cyklu Jana Buriana. najdete 

zde: https://uloz.to/file/VEb5m8WaLLe7/jmena-a-mista-

portugalskorarfbclid=IwAR0_UACAt0OlYexUTdJeiykH5OrZj50XLRx_Ulf8ZtK9vfhaVPq1Tftl6g8#_ga=2.1

9887216.995875904.1585167407195085113.1563623279 

a  

Cyklus desetiminutových pořadů MOJI HRDINOVÉ V PÍSNI, který najdete zde: 

https://ulozto.cz/file/keqZJyyoOew3/moji-hrdinove-v-pisnich-2015-

rar?fbclid=IwAR2CxzQgIqaFju7HUITYcbt0ZXFL3MzlQAh6ACaaXWTbcSw-OlTWlxDI8ZY 

(tento můj pořad byste našli i v rozhlasovém archivu) 

Srdečně zdravím, ať Vám není smutno! 

Jan Burian 

 

 

Michaela Peterková: Hezký den, 

sluníčko svítí a to je dobře, protože UV záření je v době virové na naší straně - krch 

krch krch, breberky praskají jak popcorn. Nikoho z nás asi nenapadne je litovat. Buď 

je dobře nám, nebo se daří jim. 

V dnešním Zpravodaji Vám nabízím pohled na celou věc z druhé strany. Neboli jak to 

vidí virus: 

 

VZKAZ VIRÁKA ZAXE 

 

Čau lidi! Jsem Zax a zdravím vás z kejchance nějaký slečny. Moment, trochu se 

proletím vzduchem, to si musím užít... Fajn, teď mě někdo nasál, to je jízda! Akorát 

by si moh' čistit zuby, brr. Teď potrubí, pořád tenčí, tma a vlhko a už jsem dole, tady 

je můj domov, kterýmu vy říkáte buňka v dolních cestách dýchacích - odemknu si, 

vejdu, nemarním čas, takže se hned zkopíruju ... uf ... a je to. Druhej Zax je na 

světě. Čau, kámo. Koukej ze sebe taky udělat dva, pak čtyři, znáš to... a já tady 

zatím něco řeknu těm, co nás tak laskavě hostí.  

 

Tak hele - už jste někdy měli souseda, co pořád pouštěl děsně nahlas přesně 

takovou hudbu, kterou nemůžete vystát, co kouřil smradlavý doutníky přímo u 

vašich otevřených oken, co nechal svý nevychovaný děti ječet a mlátit kdovíčím do 

zdí a auto s prasklým vejfukem startoval půl hodiny pod vašima oknama? Takovýho 

souseda, ktrerej z vašeho pohodlnýho hnízdečka udělal poloválečnou zónu, ve který 

se nedalo normálně žít? Tak takovej soused jsem já. 

 

Beru vám radost ze života, beru vám možnosti, o kterých jste ani nepřemejšleli, že 

https://kct.cz/files/-X/O-Klubu/ke-stazeni/Zpravodaj-KCT-brezen.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hp_q8BCo29A&t=339s
http://uloz.to/
https://uloz.to/file/VEb5m8WaLLe7/jmena-a-mista-portugalsko-rar?fbclid=IwAR0_UACAt0OlYexUTdJeiykH5OrZj50XLRx_Ulf8ZtK9vfhaVPq1Tftl6g8#_ga=2.19887216.995875904.1585167407-195085113.1563623279
https://uloz.to/file/VEb5m8WaLLe7/jmena-a-mista-portugalsko-rar?fbclid=IwAR0_UACAt0OlYexUTdJeiykH5OrZj50XLRx_Ulf8ZtK9vfhaVPq1Tftl6g8#_ga=2.19887216.995875904.1585167407-195085113.1563623279
https://uloz.to/file/VEb5m8WaLLe7/jmena-a-mista-portugalsko-rar?fbclid=IwAR0_UACAt0OlYexUTdJeiykH5OrZj50XLRx_Ulf8ZtK9vfhaVPq1Tftl6g8#_ga=2.19887216.995875904.1585167407-195085113.1563623279
https://ulozto.cz/file/keqZJyyoOew3/moji-hrdinove-v-pisnich-2015-rar?fbclid=IwAR2CxzQgIqaFju7HUITYcbt0ZXFL3MzlQAh6ACaaXWTbcSw-OlTWlxDI8ZY
https://ulozto.cz/file/keqZJyyoOew3/moji-hrdinove-v-pisnich-2015-rar?fbclid=IwAR2CxzQgIqaFju7HUITYcbt0ZXFL3MzlQAh6ACaaXWTbcSw-OlTWlxDI8ZY


je máte, uzemnil jsem vás. Někdo má kvůli mě kašílek a bolení. Někdo- 

 

- Kdo to tady mluví? 

- Tady Zax. A ty jsi kdo? 

- S-Standa. Asi už blbnu. Tady přece nikdo není, jsem tu sám. 

- Ále je.  

- Kde? 

- V tvých plicích, kamaráde. Jsem to, čemu vy říkáte virus, jsem fungl novej 

koronavirus, dostal jsi mě se stoprocentní slevou a doufám, že máš aspoň takovou 

radost, jako já! 

- To asi úplně nemám. 

- Jak to? Nové složení! Obrovská sleva! To máš přece rád, ne? 

- U viru zrovna ne. A jak to, že tě slyším?  

- Nevím. To máš jedno. Můžeme si aspoň trochu popovídat. Jak se cítíš, můj 

hostiteli? 

- Špatně.  

- To mě mrzí. Vlastně nemrzí. Prostě to tak je, že když mně se daří, tak tobě ne. Za 

pár dní to třeba bude přesně naopak. 

- Proč jsi sednul zrovna na mě? 

- Proč ne? 

- Chceš mě zabít? 

- Když tě zabiju, umřu s tebou. A já chci žít, zrovna jako ty. 

- Ale zabíjíš. 

- Máš pravdu, stane se. Nehoda, souběh okolností; nic osobního v tom není. Dělám 

jenom to, co dělat mám. Najít dobrý prostředí, tam se usadit a dát světu další Zaxe. 

A tak vlezu do kousku vašeho těla, roztáhnu se tam, použiju všechno, co tam najdu, 

a pořádně se vymnožím. U toho se někdy stane, že se ten můj bejvák zničí. 

- To je ale bezohlednost! 

- Neříkej mi, že to neděláte stejně. A uznej - akorát strach ze smrti vás přinutí brát 

něco vážně.  

- Není ale tohle už dost přehnaný? Podívej, co všechno se děje - spousta lidí 

vystrašených, spousta jich přichází o práci, doma chytají depky, hospody jsou 

zavřený, školy taky, ty děsivě prázdný ulice... Vždyť děláš problémy úplně všem! 

- Problémy a omezení jsou fuj, viď? Podle tebe máte všichni nárok na to, nebejt 

vystrašený, mít práci, nemít depku, chodit do hospody a necejtit se na ulicích sami. 

Normální je chodit ven a do školy a nemít problémy. Váš problém je právě tohle. 

Koukni se na sebe, ty můj Stando - žiješ v tom, že co si umaneš, to máš dostat. 

Dobrý kafe, doktora bez čekání, dálnici bez děr. Máš na to nárok, co? Bereš to jako 

automatický a můžeš se zbláznit, když je kafe slabý a ještě sis na něj počkal. Na 

školy akorát nadáváš a spoustě lidí, hlavně svejm dětem, předhazuješ důvody, proč 

na ně nemáš čas. Nebo ta tvoje arogantní jistota, že se nemůže nic stát. Máš barák, 

velký auto, všechny ty pojistky a takzvanej stát, co se kdyžtak musí postarat... 

Kdepak, tebe přece nic nedostane. Někoho támhle v Africe možná, ale tebe ne, viď? 

Můžeš myslet jenom na sebe, dělat si, co sám chceš, jet, kam chceš, nikoho 

nepotřebovat a rozhodovat si, komu milostivě dovolíš, aby potřeboval tebe. 

- Ale... 

- A jak se chováš k svýmu tělu? Řeknu ti, už jsem byl na mnohem hezčích místech. 

Bereš ho jako něco samozřejmýho, jako něco, co ti má přinášet spokojenost. Donýst 

tě za zážitkama. Něco, co má bejt pořád v cajku. Přitom se cpeš kdovíčím, akorát 



sedíš a máš spoustu výmluv... - jo, v tom jsi fakt hodně dobrej, kolik výmluv už jsi 

vymyslel, že to nejde jinak a že se prostě musíš cpát a nic nedělat. Plus pro mě - v 

takovejch zanedbanejch sudech, jako seš ty, se mi daří úplně super.  

- Ale... 

- Nikdy předtím by tě nenapadlo, jak by bylo krásný dát si teď s kamarádama pivo 

nebo bez mokrýho hadru u pusy křiknout pozdrav na svou starou mámu na druhý 

straně ulice. Neřešit prachy, protože bereš furt víc a víc a můžeš si vybírat, pro koho 

pracovat. Mejdan skončil, kamaráde. A víš, co je hodně blbý? Že ty sis ten mejdan 

vůbec neužil, protože sis neuvědomil, žes na nějakým vůbec byl. 

... 

... 

- Ty jsi k nám přišel, abys nás něco naučil? 

- Že by něco jako vznešený poslání? Mně, teda mý předchozí verzi se žilo pohodlně v 

hromadě netopýřích bobků. Nikdy bych se odtamtud nehnul. Ne, já jsem k vám 

nepřišel. Sami jste si mě přinesli. Takže se neptej mě, jestli se potřebuješ něco 

naučit. 

A teď už dost řečí, jdu něco dělat. 

 _____________________ 

Michaela Peterková 

aneb PhDr. Michaela Peterková 

Psychologické weby, testy, programy 

psyx.cz 

 

PS. Jeden můj kamarád, když to dočetl, pravil: "Tepeš jak Karel Havlíček Borovský.":) 

 

 

 

 



  


