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Vážení a milí turističtí přátelé,  

při letošní orouškované korano-

epidemii se zase v plné síle potvrdila 

neomezená moc medií. Ještě před 

nedávnou dobou se na ty, co nosili 

roušku shlíželo jako na podezřelé 

exoty. Během necelých 48 hodin se pak 

nošení roušek stalo celonárodní 

samozřejmostí a rouška postupně 

přerostla v nezbytný módní prvek. 

Barva a vzor na roušce se stává i 

identifikačním prvkem a osobnostním 

znamením. Dokonce se objevuje názor, 

že by na roušce mohl mít každý 

uvedeno své jméno, aby bylo poznat, 

kdo je kdo. Podle očí poznáme jen své nejbližší a známé. Na krásné dívčí oči nad 

rouškou doplatil i mluvčí Karlovy univerzity. Uvedl ve svém sloupku v novinách 

METRO, že si nyní více všímá, jak mají ženy krásné oči, a že mu připadají jako 

perské princezny. Nato se jedna „perská princezna“ urazila, ztěžovala si na něho 

a on po dohodě s vedením UK musel opustit své místo. Tož tak, i to se stává. 

Poslední video Vládi Zedníka ze Srbska mně připomnělo náš tehdejší pobyt 

v muslimském regionu Sandžak. Tam jsme také potkávali převážně 

„zarouškované“ ženy a z obličeje jsme viděli jenom jejich hezké oči. 

Včerejší pondělí bylo slunečné s nádhernou viditelností. Ze včerejší procházky 

ze Všeborovic do Stráně a zpět si dovoluji přiložit odkaz na video z Lysého vrchu 

(512 m) s krásným výhledem na Krušné i Doupovské hory: 

https://fjw.rajce.idnes.cz/20330_Lisy_vrch_30._brezna_2020_na_ceste_ze_Vse

borovic_do_Strane/# 

Děkuji vám za další hlasy, ohlasy a vzkazy. Jsem rád, že tuto tribunu berete za 

svou. Vzhledem k tomu, že v dnešní svodce je druhé video z Vietnamu od 

Roberta Kuldy, další díl našeho vietnamské cesty vynecháme, aby nebylo 

převietnamizováno. Není tomu vyhnutí, ale i dnes převládá téma ve věci 

COVID-19. K dispozici je třeba i názor ekonoma Tomáše Sedláčka. 

Tož hezký den! Zdraví FJW. 

https://fjw.rajce.idnes.cz/20330_Lisy_vrch_30._brezna_2020_na_ceste_ze_Vseborovic_do_Strane/
https://fjw.rajce.idnes.cz/20330_Lisy_vrch_30._brezna_2020_na_ceste_ze_Vseborovic_do_Strane/


 
OHLASY A VZKAZY 
Z NAŠÍ TURISTICKÉ 
TLUPY 
 
Robert Kulda – 30. 3. 2020 
Mrkněte na to - mnozí ani neví, co je 
u nás za krásu - i krásný Vašík 
Hellerů se tam mihne - pane 
Mikšíček, děkujeme. 
https://www.kr-

ustecky.cz/files/191099142.mp4 

Čauky lidičky, posílám další část 
našeho Vietnamského putování - Ha Giang, 6tidenka na skútru - kdo má zájem ať se podívá. 
2019-11-07 Okruh Ha Giang- 6tidenka na skútru-Druhé tři dny Ještě posílám odkaz 
https://robkulda.rajce.idnes.cz/, kde jsou i předchozí díly naší Vietnamské anabáze. Mějte se 
pěkně, zdravím, Rob-Íva 
 
Elvíra Kicková – 30. 3. 2020 
Tady  můžete sledovat, jak to u nás vypadá  KORONAVIRUS..>aktuálně:::: 

 

http://koronavirusvcr.cz/ 
 

Alena Vopelková – 30. 3. 200 

Rada z Izraele  

Jasný, a teď pozor, Izrael doporučuje dezinfekci rukou podlahy klik u dveří a všeho, čeho se ruce 

dotýkají, jarovou vodou nebo roztokem mýdla. Všechno funguje, co rozpouští tuky. Proč tuky? 

protože buňka koronaviru je chráněná jen tukovou blankou a ta když se zničí zničí to tu virovou 

potvoru, která se dokáže na sliznicích (oči, nos, ústa) okamžitě množit). Jako rakovina si 

podmaní naše buňky sliznice a zkopíruje se do nich, a dokáže u jedince provést v několika 

hodinách asi jeden milion kopii, jak u koho a cestuje nikoli do hltanu, ale do dýchacích cest, aby 

se dostala do plic kde způsobí pneumonii díky vodě a hnisu. tak jsme si dali leckde a hlavně u 

vchodu jarovou vodu a houbičku a otíráme vše, včetně klávesnice počítače - ale polosuchou, 

držadla u kuchyně vypínače - no prostě všechno. Nesahat na sliznice. Když tak můžeš předat 

dál, neboť lidé to nevědí a kupují si savo nebo líh a jiné neúčinné prostředky.  

 
Erika Handrychová – 30. 3. 2020 
Podléška – posel jara 2020 
 
Luďka Šplíchalová – 30. 30. 2020  

Ahoj Františku, stálé zdraví přeju a posílám několik inspirací pro tvé zpravodajství :-) 

http://sbirky.ngprague.cz/kolekcie 

https://www.kr-ustecky.cz/files/191099142.mp4
https://www.kr-ustecky.cz/files/191099142.mp4
https://robkulda.rajce.idnes.cz/2019-11-07_Okruh_Ha_Giang-_6tidenka_na_skutru-Druhe_tri_dny/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created
https://robkulda.rajce.idnes.cz/
http://koronavirusvcr.cz/
http://sbirky.ngprague.cz/kolekcie


a kdo má čas na prohlídky památek, může se kochat zde :-) 

https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/Virtualni-prohlidka 

Všechno dobré pro tebe a tvé blízké přeje L.Š. 
Posílám další zajímavý odkaz, když nejedeme do té delty Dunaje :-(:-) 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12529014863-ziju-dunajem/ 

Zdraví Luďka Šplíchalová 

 

Zlatka Zubajová – 30. 3. 2020 

Ahojte, zdravím Vás všechny a píši info. Kdo má mobilního operátora 02 a možná tuto službu 

nabízí i jiní operátoři a chtěl by neomezená data do konce dubna, musí aktivovat na Moje 02 

doplňková služba, data zdarma. U jiných operátorů zjistěte. Zdraví Zlatka ,užívejte sluníčka 

v přírodě. 

 
Marie Hellerová. 30. 3. 2020 

Kdybys měl málo podnětů:))) Jak vlci změnili řeku. 

htps://www.youtube.com/embed/7E8DZYeMMiA 

 

Jarní pohlazení...  Velký lexikon ptáků + jak ptáci zpívají 
http://fotoales.cz/?page_id=748 
 
 

Jarmila Kolovratová – 30. 3. 2020 Korona song - Jožin z Bažin 
https://www.youtube.com/watch?v=a3v1FyP2hKY 
 
Zuzana Růžičková – 30. 3. 2020 
Ahoj Františku, jsi neuvěřitelný, jak nás krásně zásobuješ zprávičkami, legráckami, fotkami. Už jsem si 

udělala extra adresář, kam si to všechno ukládám, protože já, pracujícíc celý týden večer už nemám 

sílu přečíst úplně všechno nebo si pustit video. Ale až skončí duben, už na to čas mít budu a celé si to 

znovu projdu. Teda lepší by bylo, abych na to ani pak neměla čas, abychom už zase mohli volně 

kamkoli a s kýmkoli a místo sezení u počítače bych byla venku a chodila a objevovala, jak se jaro 

probouzí. Zuzana  

 

Od Vladimíra Sojky: 30. 3. 2020 

Dobrý den, 
minulý týden jsem dostal od kolegy a předního českého vědce MUDr. Václava 
Holečka CSc. velice zajímavá fakta o koronaviru. Zde Vám posílám jeho poznatky.  

Některá méně známá fakta o onemocnění koronavirem  

V televizních informacích je správně kladen důraz na epidemiologii a imunologii 
onemocnění koronavirem, byla zmíněna i klinická biochemie. Laboratorně se 
převážně však soustřeďujeme na možnosti diagnostiky metodou PCR, na výrobu 
vakcin apod. Chtěl bych však upozornit na jiné důležité aspekty.  

https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/Virtualni-prohlidka
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12529014863-ziju-dunajem/
http://www.youtube.com/embed/7E8DZYeMMiA
http://fotoales.cz/?page_id=748
https://www.youtube.com/watch?v=a3v1FyP2hKY


Primární způsob přenosu těžkého akutního respiračního syndromu (SARS) 
koronaviru je přímo přes mukózní membránu infekčními kapénkami. Přežívání viru 
SARS-CoV bylo sledováno ve stolici, na různých površích, nepropustných látkách, 
bavlně aj. Vir může přežívat 4 dny ve stolici, která je alkalická a může zůstat 
infekční při pokojové teplotě v respiračním vzorku i po více než 7 dnech. Na kovu 
vydrží virulentní až 12 hodin. Virus nemůže být prokázán po usušení na papíru, 
jeho infekčnost pak přetrvává déle na jednorázovém oblečení než na bavlně. 
Fekální a respirační vzorky mohou zůstat infekční po dlouhou dobu při pokojové 
teplotě. Riziko infekce při kontaktu s papírem kontaminovaným kapénkami je 
nízké. Absorpční materiál jako je bavlna má přednost před neabsorpčním 
materiálem pro osobní ochranný oděv u pacienta, kde polití infekčním materiálem 
je nepravděpodobné. Běžně používaná desinficiencia inaktivují virus snadno. 
Osvědčuje se peroxid vodíku s chloridy. Vzniká na viry účinná kyselina chlorná. 
Kapénková infekce se snadno rozšíří při kýchání. Ne každý však ví, že silným 
přitištěním jazyka na horní patro se dá kýchnutí zabránit.  

Oxidační stres u koronaviru poškozuje mj. plicní sklípky, vzniká fibróza plic, která 
bývá příčinou smrti. Infikovaní lidé často pozorují poruchy dýchání. Příznakem 
může být jednoduchý pokus: hluboký nádech, zadržení dechu a počkat cca 20 
sekund a vydechnout. Při potížích během pokusu lze předpokládat sníženou 
respirační plochu plic a sníženou hladinu kyslíku v krvi (parciální tlak kyslíku až pod 
6,5 kPa). 

Kromě desinfekčních prostředků zabíjí koronavirus UV paprsky (sluneční záření), 
radioaktivita, kyselé prostředí v žaludku (časté pití vody, které virus spláchne do 
žaludku), dále v literatuře byly popsány úspěšné pokusy s antioxidační terapií 
vitaminem C + glutathionem, flavonoidy (z barevného ovoce: maliny, jahody, 
borůvky atd.), s resveratrolem (v červeném vínu), s oxidem dusnatým (inhibuje 
respirační cyklus SARS CoV a inhibuje syntézu virového proteinu a RNA), s černým 
čajem, slupkami z brambor a chloridem lithným. 
 

S pozdravem 

Jan Anděl 

Váš osobní trenér 

https://revolucnicviceni.cz/ 

PS: Jakmile vykoukne sluníčko, neváhejte se na 10-15 minut vystavit paprskům. 

Turistické oblasti? Návštěvníci zde v době koronaviru vítáni nejsou 
https://www.denik.cz/regiony/turisticke-oblasti-navstevniky-v-dobe-koronaviru-nevitaji-
20200329.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=-z_domova-krimi-ze_sveta-
ekonomika-
regiony&utm_campaign=newsletter&tqid=gPrkaHs9AUQBSommyb_4n4oBHrgeopPqzfQ3WHyQZg 
 

https://admin.freemailing.cz/link.php?M=3914249&N=1749&L=1161&F=H
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Na chatu s... Čtenáři portálu i60 si povídají se známými osobnostmi 
29. 3. 2020  

Nemůžeme na chatu, tak budeme na chatu. Tato slovní hříčka vystihuje narychlo připravený 
projekt, v rámci kterého se čtenáři portálu i60 propojí s osobnostmi z řad umělců, sportovců, 
lékařů, vědců a budou si s nimi povídat 
https://www.i60.cz/clanek/detail/25357?fbclid=IwAR3vqm6Hwj5SgCHJi-

BVolwMTIAxTGV6sLIgaXsouC0KiVxN34mmepAPy1M 

 

Čech žijící v Itálii: Situace je jiná, než u vás popisují média. Nejhorší bylo zastavit 
ekonomiku a paralyzovat zemi 
V Itálii se hroutí zdravotnický systém, krematoria nestíhají spalovat mrtvé, které pak pod rouškou 
noci rozvážejí kolony vojenských aut kdovíkam. Zdravotnický personál má ruce do krve zničené 
desinfekcí a zoufale mele z posledního. Takový obraz místní situace se často zrcadlí z České 
republiky. Ovšem není pravdivý. Alespoň tak to popisuje Vít Kučík, Čech, který v Itálii dlouhodobě 
žije. 
https://www.ctidoma.cz/forum/cech-zijici-v-italii-situace-je-jina-nez-u-vas-popisuji-media-nejhorsi-

bylo-zastavit-

ekonomiku?fbclid=IwAR07edKDOPQVJ3tKHgULeSGhTYF9X99OW75TYbK039pJ6eFz755TEk9ID3s 

https://www.i60.cz/clanek/detail/25357?fbclid=IwAR3vqm6Hwj5SgCHJi-BVolwMTIAxTGV6sLIgaXsouC0KiVxN34mmepAPy1M
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