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Vážení a milí přátelé,  

během víkendu jsem vás ušetřil toku svých informací. Nepochybuji, že jste 

využili nádherného počasí nastupujícího jara a jednotlivě nebo pouze ve dvou 

jste vyrazili do jarní přírody. Všichni epidemiologové se shodují, že v době, kdy 

není lék nebo vakcína proti COVID-19 je nejlepším ozdravným prostředkem 

slunce se svými blahodárnými paprsky přinášejícími vitamin D. Já osobně mám 

tuto dobu časného jara, kdy se objevuje podběl nejraději z celého roku. 

V sobotu jsme se vypravili na druhý koronavirový výlet do přírody.  Cestou to 

vypadala jako loni v říjnu, kdy vrcholila houbařská sezon. Každé místo u lesních 

cest bylo obsazeno parkujícími auty. Vytipoval jsem na mapě neznámé místo 

v blízkém okolí, které není předmětem turistického zájmu. A opět se člověk 

přesvědčí, že všude je u nás krásně, a to ještě když mu mezi loukami a rybníky 

zpívá skřivan nad hlavou a svítí sluníčko. Jména Hlineč a Jesínky v prostoru mezi 

Bochovem a Žluticemi asi většině z vás nic neříkají. Přitom místní chalupáři 

nejlépe vědí, jaká je tam božská pohoda a klid. Poznání tohoto koutu jsem 

zaznamenal na obrázcích, které jsou zde: 

https://fjw.rajce.idnes.cz/2020_03_Sovolusky_-_Hlinec_-_Jesinky/ 

Z dnešní nabídky upozorňuji především na optimistické materiály, dokládající 

zpomalování exploze epidemie. Musíme být ale trpěliví, protože běžíme 

dlouhou maratonskou trať. Podle mého odhadu jsme teprve někde kolem první 

https://fjw.rajce.idnes.cz/2020_03_Sovolusky_-_Hlinec_-_Jesinky/
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třetiny trasy a ty nejtěžší psychické metry do cíle jsou ještě před námi. Přejme 

si, ať nás trpělivost a víra ve vlastní síly neopouští. 

S jarním pozdravem FJW!  

 

OHLASY A VZKAZY Z NAŠÍ TURISTICKÉ TLUPY 

Jarka Sedláková – 27. 3. 2020 

Ahoj Františku, posílám něco na odreagování v příloze. A novou básničku, níže.  

Z Lanškrouna zdraví Jarka 

V lese řádí kůrovec všude samá souška. 
Ve městech zas viróza je to těžká zkouška. 
Až u ohně či u piva budeme sedět v kroužku, 
vzpomeneme s nostalgií, kdo jakou měl roušku. 
Byly různých velikostí, měly hezké vzory, 
v ulicích jsme potkávali maskované tvory. 
Jeden jí měl ze šátku,druhý z dámské vložky, 
tak jak nám to nařídily bezpečnostní složky. 
Snad to nějak překonáme, do kremace nejdeme, 
určitě se s kamarády zase všichni sejdeme. 
Ať každému pěkný úsměv zase zdobí líce, 
hlavně aby všechno přežil a měl zdravé plíce. 
Zdraví to Vám nenahradí seberyzí zlaťák, 
nutnou dávku optimizmu všem Vám 

přeje - váš parťák. 
 

Hana Bothová – 27. 3. 2020 

Ahoj Františku, posílám něco i tobě měj se hezky. Všichni se už těšíme až se sejdeme všichni 

spolu. Ahoj Hanka. 

Jsou tam v nabídce i jiné roky ...  
 https://www.youtube.com/embed/37IqCYVUhcs  

 

Eva Macková – 27. 3. 2020 Ahoj Františku, ještě jsem nestihla reagovat na krásné příspěvky. 

Po té básničce musím, je úžasná. Samozřejmě i všechny ostatní příspěvky jsou balzám na 

duši. Přeji všem, ať se drží v této nehezké době a těším se na setkání. Eva 

 

Jiřina Daňková – 27. 3. 2020 

Františku, srdečně zdravím tebe i všechny kamarády "reportéry". Prohlédla jsem tvoje včerejší 

fotky z výletu a chci tě ujistit, že liška určitě roušku měla. Viz příloha. 

Ahoj Jiřina Daňková 

 

Olga Konečná – 27. 3. 2020 

Kdo tohle sestavil, tak to byl opravdu šikula. Neskutečné, mistrovské, včetně obsazení sólisty 

v závěru ...    

http://volkerpannes.de/portfolio/bird-song-opera  

https://www.youtube.com/embed/37IqCYVUhcs
http://volkerpannes.de/portfolio/bird-song-opera/


 

Zlata Zubajová – 28. 3. 2020 

Ahojte turisti. Moc pěkné počtení. Ta báseň o šití roušek je o mě: -)Ještě jeden stacionář a 

budeme šít druhou várku. Nemám čas přemýšlet nad situací která tu je. Doporučuji dělejte 

něco, cokoli, hlavně se nenudit. Zítra musím do lesa, chybí mě příroda! Doufám, že se roušky 

líbí a písněte na mobil. Kdo by ještě chtěl, ráda pošlu, když je ta pošta zadarmo: -) 723638337. 

Zlatka. 

 

Věra Kukučíková – 28. 3. 2020 

Dekuji za zajimave informace, basnicka skvela, ve skolnim veku,jsem  vodnika umela celeho. .s 

Bozi pomoci at tuto situaci nemylou zvladnem. S pozdravem V. Kukuc 

 

Zdena Šmuclerová – 29. 3. 2020 

Peterka a spol. S pomocí boží Koronavirus 
https://www.youtube.com/watch?v=Wc0pwnZIbGo 

 

Česká příroda 2019 
https://www.youtube.com/embed/2oOZjXfF8cI 

 

 
Petr Surňák – 29. 3. 2020 
Ahoj Františku. Jsme moc rádi, že jsi pořád s námi v kontaktu a zasíláš pěkné informace. Já jsem v 
pohodě - důchodce nakupující od 08:00 do 10:00 hod. a Marcela chodí do práce každý druhý den. Tak 
jsme se podívali ve středu na Plavno po žluté z Ostrova až tam a potom zase zpátky. Včera jsme šli po 
zelené s nástupem nad Lípou, Švýcarskou boudu, potom na Plešivec, odtud po modré na Karlovou 
cyklostezku a dále po zelené až k autu u Jasanu /taková chaloupka nad Lípou, kde chodíme na houby/. 

Bylo krásné počasí, viděli jsme 4x člověka, tak roušky moc nebylo potřeba😇. V těchto podmínkách 

domácího vězení tvořím webové stránky Zájmového spolku důchodců Ostrov.,..😴 Zasílám nějaké foto 
a těšíme se na společná setkání. 
S pozdravem a přáním všeho dobrého M+P.  
 
Jana Beranová – 29. 3. 2020 
Ahoj Františku, připojuji se k řadě našich kamarádů, kteří jenom potvrzují kvality všech lidí v naší 

turistické skupině. Skupině lidí, která svoji aktivitou a vůlí trénovat svoje těla, je potvrzením rčení -

" ve zdravém těle zdravý duch.."  A samozřejmě dík za tvou řídící práci, která nikdy nezklamala! Asi 

nikoho z nás nenechalo  sobotní krásné počasí v klidu, i já jsem  s Marcelou Matouškovou vyrazila do 

přírody, a to na osvědčený track podél Ohře, kde jsme mimochodem zjistily, jak je nyní Ohře široká 

řeka, díky množství  vody. Přeji nám všem brzký návrat ke společným výletům! Jana Beranová 

 

Osmý vzpomínkový výlet do Vietnamu nás zavede průsmykem Hai Van do Danangu 
https://fjw.rajce.idnes.cz/2016_11_Vietnam_8_-_Prusmykem_Hai_Van_do_Danangu 

https://www.youtube.com/watch?v=Wc0pwnZIbGo
https://www.youtube.com/embed/2oOZjXfF8cI
https://fjw.rajce.idnes.cz/2016_11_Vietnam_8_-_Prusmykem_Hai_Van_do_Danangu


V ranních hodinách 9. 11. 2016 odjezd z města Hue – cesta průsmykem Hai Van s fascinujícím 

výhledem na Pacifický oceán, návštěva známé rybářské vesnice Lang Co. V Danangu – návštěva 

etnického muzea národu Champa. Při cestě z Danangu – zastávka v komplexu ,,Mramorové 

hory“. Průsmyk Hai Van (Průsmyk mraků a moře) překonává výběžky pohoří Truong Son. Vede 

tudy nádherná horská silnice. My jsme navštívili horu Thuy Son, která je největší a nejslavnější s 

několika přírodními jeskyněmi. V nich byly vybudovány nejprve hinduistické a později 

budhistické svatyně. Mramorové hory (Ngu Hanh Son) tvoří pět rozeklaných mramorových 

vrcholků, na kterých stojí několik pagod. Vesnice, jež se na úpatí hor rozrostly, se specializují na 

vytváření mramorových soch. V Danagu se klene přes řeku Han monumentální nový most. 

 

 

Andrej Babiš: Mám něco na srdci 
Čau lidi, na nedělní příběh týdne fakt už není čas. Ale mám něco na srdci. Tady je krátké video, 

13 minut a něco. Pusťte si to a budu rád, když ho budete sdílet. 

https://www.youtube.com/watch?v=9gl2loKcvks 

 

  
Václav Klaus ml. 

Řada z Vás ocenila minulý týden přehled o vývoji epidemie v ČR. Tak po týdnu opět matematické 
shrnutí. 
Možná to lidé tak četli proto, že nejsou jasné informace z vědeckého světa: Jak dlouhá je inkubační 
doba? Po jak dlouhé době se člověk uzdraví? Kdy je infekční a kdy ne? Kolik lidí prodělá infekci bez 
příznaků …  
Tak každý si utváří informace sám, snaží se je porovnat s realitou. Já jako matematik také. 

Jedna z mála věcí, které jsou jasné – nebo se jim asi dá věřit (v ČR) jsou počty otestovaných, 
nakažených – den po dni. Zveřejňují to třeba Novinky v přehledném grafu každý den, asi na základě 

https://www.youtube.com/watch?v=9gl2loKcvks
https://www.facebook.com/vaclavklausml/?__tn__=kC-R&eid=ARBDhfOTHwVBF5_mO4dLR0Z1hak-B2hFmLbHgOGWhSNUibOXhd7UZwT3eJvqaqUr3kJV5m-V6pjTNY2J&hc_ref=ARSMtz9F-fd-UqAr_ARWr82EskJiUnBNAlq9Pb1Ys-FBgYSwqRkian9i_aKegQRb1pw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCW8mhzDGPWHLVzIjzeU6ZDNqRWFtJwHRyUp0LawsarDF7dSkm0rpfTy-JcCoT5VMFFUoH51V6vL7DOo_nhx3Ik22COFw1cC2CWfEe0tJgAlzAdtVK97HSLZvNzoFbSu1FLqH6Uy9u94Q3bXUTaU3s1ESL8l9hkpxiY_uwezmEILffoY0Ikwf0xSuTjTq0tQ4IACQCvA0qrFBqkJXLW0Pm0irZKUve5vFM0MIjwK1terQC-18cKY62L68B59LSXAfjetojCU7OsAEJNpVCeQVOPnPuTFrxsUrRU2rkpaCkbPo00EwIZ_-xUgPp840b0lCNJqNaCg-MJ2B2WGXxmkCk_lZQs81ERF-hRP3l5YESCW0kFhUSK


informací ministerstva zdravotnictví. 
1) Vývoj počtu nakažených 
1.3. neděle večer první nakažený 
8.3. neděle večer cca 30 nárůst 30x 
15.3. neděle večer cca 300 nárůst 10x 
22.3. neděle večer 1120 nárůst 3,7x 
29.3. neděle večer 2743 nárůst 2,4x 
Zhodnocení: Nárůst neustále klesá (to je dobře), samozřejmě cílem je dostat se k hodnotám blízko 
jedničky (to znamená, že už se nemoc nešíří.) 
Týdenní nárůst 2,4x je bohužel ještě stále velmi vysoký – je 2,4 víc nakažených lidí než před týdnem a 
v absolutních číslech to vyhazuje čím dál vyšší hodnoty. 
Nadějí je výrazně lepší číslo dnes z neděle (29.3.) – v posledních dnech (středa, čtvrtek, pátek) – byly 
denní nárůsty okolo 15% (1,15) – dnes jen 4,6%. To by znamenalo týdenní nárůst už jen 1,4x, což už 
by bylo výraznější rovnání křivky. Snad je to důsledek toho, že před 14 dny začala celostátní 
karanténa a při 14 denní inkubační době se to akorát začíná projevovat. Snad!! Čísla z pondělí a úterý 
budou důležitější než jiná. 
Roli pochopitelně hraje počet otestovaných – ten rovněž exponenciálně roste (byť ne tak rychle jako 
nakažení), což výše uvedená čísla určitě v realitě zlepšuje (např. někde v „Kongu“ mají reálně spousty 
nakažených, ale oficiálně nula – neb nic netestují; kdyby testovat začaly, čísla by jim prudce rostla.) 

2) Vývoj testování 
První týden cca 70 denně 
Druhý týden cca 400 denně 5,7x nárůst 
Třetí týden cca 1500 denně 3,7x nárůst 
Čtvrtý týden cca 3000 denně 2,0x nárůst 
Nyní se testuje třeba již 5000 lidí denně. 
Zhodnocení: Stát zatím dokáže prudce zvyšovat počty testů. To je dobře. Zajímavý je denní počet 
pozitivních testů, který se po počáteční rozkolísanosti usadil již asi deset dní okolo 7%. 
Znamená to, že pozitivní je každý 14. člověk, který se podrobí testu (a to i přes rostoucí počet 
nakažených a testů). 
Toto číslo je dobré, neb to ukazuje, že stát ještě stíhá testovat spousty zdravých lidí (kontaktů 
nakažených, lékařů a podobně). Např. v Itálii se obávám, že už testují jen lidi v těžkém stavu, kteří 
dorazili do nemocnice. 
Skvělou anomálií jsou opět dnešní výsledky, kdy bylo jen 2,8% testů pozitivních – tedy každý 36. 
testovaný člověk byl pozitivní. 

Tak doufám, že to co je zveřejněno sedí že to za dnešek ještě nezmění nějak skokově. 

 
 
 
 

Aktivista Matěj Hollan: Řeči ministra o rouškách v autě mohou lidi poškodit 
https://www.denik.cz/komentare/aktivista-matej-hollan-rousky-
20200327.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=1ePiMiYlDB8BjNnDhyavolLJZpD0GssRfEDi6aV
Xjg 

https://www.denik.cz/komentare/aktivista-matej-hollan-rousky-20200327.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=1ePiMiYlDB8BjNnDhyavolLJZpD0GssRfEDi6aVXjg
https://www.denik.cz/komentare/aktivista-matej-hollan-rousky-20200327.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=1ePiMiYlDB8BjNnDhyavolLJZpD0GssRfEDi6aVXjg
https://www.denik.cz/komentare/aktivista-matej-hollan-rousky-20200327.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=1ePiMiYlDB8BjNnDhyavolLJZpD0GssRfEDi6aVXjg
https://www.denik.cz/komentare/aktivista-matej-hollan-rousky-20200327.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=1ePiMiYlDB8BjNnDhyavolLJZpD0GssRfEDi6aVXjg
https://www.denik.cz/komentare/aktivista-matej-hollan-rousky-20200327.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=1ePiMiYlDB8BjNnDhyavolLJZpD0GssRfEDi6aVXjg


‚Jsou neukáznění, myslí si, že za Prahou 

nařízení neplatí.‘ Turisticky vytížené obce se 

brání přílivu lidí  

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-

cesko-vylety-cesky-kras-moravsky-

kras_2003271402_zit 

 

Pro věřící: Litanie v čase nakažlivých nemocí 

https://www.bip.cz/cs/novinky/2020-03-litanie-v-

case-nakazlivych-nemoci 

 

 

 

 

Sice mi hrozí osud  

@KTweetuje 
, ale já to risknu. :) Díky rouškám je krásně 

vidět, co je na ženách nejvíc sexy. Oči. 

Z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy odchází její mluvčí Petr Kukal. Podle proděkana Daniela 

Soukupa, který informaci serveru iROZHLAS.cz potvrdil, je důvodem Kukalova odchodu jeho 

působení na sociálních sítích. V pondělí na facebooku vyvolal diskuzi Kukalův sloupek pro deník 

Metro, v němž přirovnal ženy nosící roušky v době koronavirové pandemie k „perským 

princeznám“. Jedna ze studentek na Kukala podala stížnost k Akademickému senátu. 

 

Uznávaný biolog burcuje: V přírodě není nic náhodného. Ani nynější 
koronavirus. Příroda se nebrání, ona útočí! 
28.03.2020 

Nestudujeme pořádně přírodní vědy a pak se divíme. Čas škol Komenského je ten tam a to je 
škoda. Vrátí se? Měl by! Stejně tak jako ohleduplnost k okolí a pochopení dějů. Jak nadutě a 
zpupně hovoříme o tom, že člověk je Pán tvorstva. Příroda se nedá pokořit – to vidíme i na 
dnešní situaci kolem koronaviru. Má své zákonitosti, které jsme již dávno zapomněli. 
Zveřejňujeme poselství uznávaného přírodovědce a geologa Václava Zieglera. 
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Uznavany-biolog-burcuje-V-prirode-neni-nic-
nahodneho-Ani-nynejsi-koronavirus-Priroda-se-nebrani-ona-utoci-
618703?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null 
 

Vzkaz od matky Země: 
"Vy drzé arogantní nahaté opice, začínám toho mít dost! Nepotřebujete tolik nových aut, 
potřebujete půdu a trávu. Nepotřebujete tolik smrků, potřebujete i duby, habry, osiky a buky. 
Nepotřebujete tolik oblečení v šatníku, potřebujete vodu. Nepotřebujete každý týden nové 
nehty, nové boty, nové milenky, nové zážitky, potřebujete jídlo a vzduch. Nepotřebujete tolik 
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https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Uznavany-biolog-burcuje-V-prirode-neni-nic-nahodneho-Ani-nynejsi-koronavirus-Priroda-se-nebrani-ona-utoci-618703?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Uznavany-biolog-burcuje-V-prirode-neni-nic-nahodneho-Ani-nynejsi-koronavirus-Priroda-se-nebrani-ona-utoci-618703?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Uznavany-biolog-burcuje-V-prirode-neni-nic-nahodneho-Ani-nynejsi-koronavirus-Priroda-se-nebrani-ona-utoci-618703?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null


bankéřů, potřebujete víc doktorů a sester. Nemusíte sedět celý den u počítače a jezdit 
výtahem a pak běhat ve fitness centru na pásu a zvedat mrtvé železo. Potřebujete pohyb 
venku, který má smysl. Nepotřebujete tolik jednorázových věcí, plastů, sáčků, PET lahví a 
úředních lejster. Potřebujete místo k životu pro své děti, jejich děti, děti jejich dětí. 
Potřebujete vy mě, ne já vás! Vy nejste moje jediné děti, mám tady miliony jiných, které 
zabíjíte, ničíte, zavíráte do klecí, používáte jako pokusný materiál. Budu je bránit, i kdybych 
přitom měla vyhubit vás. Až otrávíte všechnu vodu, všechen vzduch, zabetonujete všechnu 
půdu - co budete dýchat? Kouř? Co budete pít? Ropu? Co budete jíst? Peníze? 
Tohle je varování. Začněte myslet. Tenhle virus zvládnete. Ale já dokážu vytvořit i horší 
potvůrky..." 
 

 
Česká televize Putování s párou kolem Slavkovského esa.  
Podivuhodná krajina nejzápadnější výspy Čech doslova vře nejen vývěry minerálních vod, ale 
i neklidnou historií 20. století. Kde se skrývá jeden z nejvzácnějších pokladů na území České 
republiky? V 50. letech minulého století zanikla řada vesnic, jak ale vypadá místo, kde bylo 
srovnáno se zemí celé město? Může voda na neklidné půdě v blízkém sousedství bývalých 
sopek, bublat a klokotat, aniž by vařila? 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/12664259752-putovani-s-parou/318291310250007-kolem-
slavkovskeho-
lesa/?fbclid=IwAR1tSPO_rXRpvr66YIFvlwA0w9BVz2AMTRhwjqNDcI9bOOnCw4hpcD2QAnQ 
 
 
 
Ivan Nepraš 
Pokud někdo sháníte NANO látku která se dá použít na výrobu ústenek nebo vkládacích filtrů do ústenek s kapsičkou, 
má je na skladě prodejna Galanterie Šicí Stroje Vik . Je to ta malá hezká prodejna , když jedete po propojce od zvláštní 
školy na kruháč na nádražní ulici. Tkanina je balena po 1m2 ( 1x1m) . My bohužel nejsme zařízeni na maloobchodní 

prodej , tak jsme se s panem Vikem dohodli, že prodej pro Ostrov převezme. 😉 Díky za pochopení a všem přejeme 

hodně zdraví 👍. Váš team N.G.Elektro Trade a.s. 

 
 

 

Přednáška Prof. PhDr. Ing. Jana Royta na téma Karolinské umění; z cyklu Dějiny evropského 

umění; Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

https://www.youtube.com/watch?v=sNZitQ0Btt0&t=2383s&fbclid=IwAR231Fpi7Co8i9OsHYkuJkgK0

wHwnYNGHyBXPosP6mq8u8NvgkLFYds5GVU 

 

Vážení a milí   

Posílám Vám kromě pozdravů z vnitřního exilu odkazy na svůj každodenní pořad na YouTube.com.  

díl 11  https://www.youtube.com/watch? 

díl 12: v=3mfKNSpFRhg&t=27shttps://www.youtube.com/watch?v=vJGcy_rO7YE 

díl dnešní 13. https://www.youtube.com/watch?v=U9sUdeLTESY&t=4s 

Vysílání z Přední Kopany bude pokračovat každý den ve 12.00 novým dílem. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/12664259752-putovani-s-parou/318291310250007-kolem-slavkovskeho-lesa/?fbclid=IwAR1tSPO_rXRpvr66YIFvlwA0w9BVz2AMTRhwjqNDcI9bOOnCw4hpcD2QAnQ
https://www.ceskatelevize.cz/porady/12664259752-putovani-s-parou/318291310250007-kolem-slavkovskeho-lesa/?fbclid=IwAR1tSPO_rXRpvr66YIFvlwA0w9BVz2AMTRhwjqNDcI9bOOnCw4hpcD2QAnQ
https://www.ceskatelevize.cz/porady/12664259752-putovani-s-parou/318291310250007-kolem-slavkovskeho-lesa/?fbclid=IwAR1tSPO_rXRpvr66YIFvlwA0w9BVz2AMTRhwjqNDcI9bOOnCw4hpcD2QAnQ
https://www.facebook.com/ivan.nepras?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARDyRQ0dmwFexacxty1bj5CQtA8i025xODeBz3im9wO6l6C9xpwfdI2e7d3jQ9jij2Kymu1VHscuFr-0&hc_ref=ARRy5jfXlcfl2RphFtc48MiZOSztlyY_DFVCZmq4PUAhu0n52SALqWaAGO7NWzAoBOE&fref=nf
https://www.facebook.com/sicistroje.vik?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARCjG59SlaNdEh3lfkZBjkUSvp0vGKjO4qzFImr4cviMB8Iq5Q08ts7nr1KXlMksTmspbCXIDLDPfSpA&fref=mentions
https://www.youtube.com/watch?v=sNZitQ0Btt0&t=2383s&fbclid=IwAR231Fpi7Co8i9OsHYkuJkgK0wHwnYNGHyBXPosP6mq8u8NvgkLFYds5GVU
https://www.youtube.com/watch?v=sNZitQ0Btt0&t=2383s&fbclid=IwAR231Fpi7Co8i9OsHYkuJkgK0wHwnYNGHyBXPosP6mq8u8NvgkLFYds5GVU
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=3mfKNSpFRhg&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=3mfKNSpFRhg&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=vJGcy_rO7YE
https://www.youtube.com/watch?v=U9sUdeLTESY&t=4s


Pro Vás, co rádi cestujete, posílám odkaz na svůj mnohadílný rozhlasový seriál o Portugalsku 

a jeho kultuře a hudbě, který vysílala pod názvem JMÉNA A MÍSTA Vltava. Najdete ho 

zdarma ke stažení zde:  

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

 
 

Okem Vladimíra Vokála, moderátora iDNES.tv 

 

Omlouvám se za vypůjčení části názvu známého filmu do titulku, ale nemáte  

poslední dobou podobný pocit? Jako bychom my, mladší ročníky, vinili za  

všechny strasti světa dříve narozené. Vždyť svět řídí důchodci: Donald  

Trump (73), Vladimir Putin (67), Si Ťin-pching (66), u nás Miloš Zeman (75)  

a Andrej Babiš (65). Na jejich místa se drali a derou důchodci Joe Biden  

(77), Bernie Sanders (78), Jiří Drahoš (71) a další. Parta penzistů už  

vládne světu příliš dlouho a podle řady nespokojenců špatně. 

Už i na mém Facebooku a Twitteru se objevily otřesné komentáře. Pandemie  

koronaviru si prý konečně našla správný cíl – staré lidi. „Že by tahle  

drobná rýmička vyřešila důchodovou reformu?“ „Dobrá zpráva pro státní  

rozpočet: mandatorní výdaje budou nižší.“ Věřím, že převážná většina  

podobných příspěvků byla úletem, nejapným pokusem o vtip, trapnou ironií.  

Bohužel část komentářů je míněna smrtelně vážně.  

Přednostka Geriatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Eva  

Topinková mi v Rozstřelu potvrdila, že stáří je celosvětově stále více  

stigmatizované: „Dnešní doba uctívá kult mládí. Senioři jsou prezentováni  

jako neproduktivní a neaktivní lidé, finanční zátěž. Navíc roste tlak na  

výkonnost a rychlost, a tak solidarita se seniory klesá.“  

Už od nástupu koronavirové nákazy víme, že infekce má nejdrastičtější  

dopady na seniory. Snad v každé rodině nějaký je. A přesto se před časem  

tisíce Čechů přes varování státních úřadů vydaly do severní Itálie na  

neodmyslitelnou lyžovačku. „Nejsem srab, kvůli takové prkotině si to  

nenechám ujít.“ Tohle, už dlouho po únorovém varování ministra  

zdravotnictví, prohlásil jeden známý. Řekl jsem mu to a napíšu to i tady:  

„Jsi arogantní sobec!“ I on má v rodině seniory. Vrátil se, stejně jako  

jiní, těsně před povinnou karanténou. Když vláda rozhodla o uzavření škol,  

neváhal osmiletou ratolest, přes varování odborníků, strčit k prarodičům.  

Klasika dnešní doby. „Jsem úspěšný, relativně mladý, zdravý, vydělávám  

hodně peněz, tak si je chci užít, svět se točí kolem mě.“  

Co na tom, že chováním ohrožuji druhé? Ono se to nějak vyřeší. „Svět patří  

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


nám, staří už nadělali škody dost!“ Nenadělala podobně sobecká a bezohledná  

generace dost problémů po druhé světové válce? Nejsou to náhodou stejní  

nadšenci, novodobí budovatelé? Žijí sice v jiné době, ale ani pro ně „není  

svět pro staré“. Nadšeně tleskají předvolebnímu klipu Marthy Issové a  

Jiřího Mádla „Přemluv bábu!“ a viní z prohry Karla Schwarzenberga důchodce.  

Žijeme v době, kdy se osudy lidí mění ve statistická data. Stáří se bojíme,  

nevážíme si ho, hnusí se nám. Senioři jsou připomínkou naší smrtelnosti a  

jejich slabosti v nás vyvolávají pud zbavit se nejslabšího článku  

společnosti. Úspěch slaví jen zdraví a silní. Mezigenerační soudržnost  

kolabuje, naše byty jsou pro velké rodiny příliš malé, nechceme se staříky  

žít, potřební jsou jen na hlídání.  

Senioři nepotřebují pomoc za každou cenu, potřebují důstojnost. A té se jim  

nedostává. Čelí společenskému i ekonomickému tlaku, kterému špatně  

odolávají. Jsou křehcí, důvěřiví, snadno ovladatelní, často bezbranní.  

Nejsou tak rychlí, vše jim trvá déle.  

Mají však to, co mladší generace postrádá: nadhled, soucit, životní  

zkušenosti. Zažili turbulentní svět 20. století a dobře vědí, že nic netrvá  

věčně. Svoboda, totalita, prosperita ani krize. A právě kontext dravému  

mládí, často i střednímu věku, chybí. 

Táta mě vychovával v důchodovém věku a jeho rady byly neocenitelné.  

Penzistou v úřadě byl François Mitterrand či Winston Churchill, velké  

postavy historie. Naopak Adolf Hitler se stal německým kancléřem jako  

čerstvý čtyřicátník. Važme si proto seniorů a na aroganci produktivní  

generace si raději dávejme pozor. Tento svět totiž pro starý je. 


