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Vážení a milí přátelé, 

tak už se konečně podařilo zjistit, jak se k nám dostal zákeřný virus koranovirus. 

Nepřišel na to žádný slavný epidemiolog nebo věhlasný člen akademie věd, nýbrž 

člen našeho turistického kroužku Jirka Pištěk. Že je Jirka skvělý fotograf jsem 

věděl, ale že je neméně tak i zdatný zpravodajec jsem netušil. Díky svým 

kontaktům z podsvětí dostal echo na tajné místo, kde mohl zjistil a 

zdokumentovat, jak se věci mají. Koronavis byl k nám zavlečen vagony po dráze. 

Důkazem je jeho úvodní fotka. Ještě zbývá zjistit, zda to mají na svědomí České 



dráhy, případně Student Agency nebo nedej bože, že sem dospěl po Švestkové 

dráze. Jiří je borec, tak 

přijde nakonec ještě i na 

pravého pachatele. 

Dnešní nádherný den nešlo 

jinak využít, než se zase 

vypravit mezi luhy a 

háje.  Ze Sadova jsme se 

vydali mezi rybníky 

k dalšímu Velkému rybníku, 

a od toho už to byl kousek 

k sopce Krásný vrch 

nedaleko Hroznětína. Také od vás přišla celá řada pohlednic z navštívených míst, 

ale ty si ukážeme příště. 

Z dnešní nabídky doporučuji poslechnout si Kubáčka a Radůzu, podívat za humna 

do Vietnamu a nakonec na příznivý graf. A zajděte si také s Adou na Facebooku 

do Kauflandu nakoupit, bude legrace. 

 

Všem pozdrav od FJW! 

 

OHLASY VZKAZY Z NAŠÍ TURISTICKÉ TLUPY 
Eva Puldová – 31. 3. 2020 

Pane doktore také rada, všechno se počítá: -Je to síla, počasí nepřeje, jaro k nám nechce, 

přeji zdraví a jenom zdraví. Ep 

 
Iva Vondrašová – 31. 3. 2020 

Ahoj Františku! Krásná fotka s těmi podběly, takovými malými sluníčky s vitaminem D pro všechny! IV 
 
Jarka Nozarová – 31. 3. 2020 
Milí turističtí přátelé, když Vás nemohu vidět, chci Vám alespoň na dálku poslat srdečný pozdrav a 
těším se, až všichni vyrazíme do našich luhů a hájů.    Ahojky Jarka  
 
Erika Handrychová – 31. 3. 2020 
Ahoj Františku, posílám malé foto ze sobotní procházky nad Ostrovem. Erika 
Poznámka: Podléšky – byly minule. 
 
Luďka Šplíchalová – 31. 3. 2020 
Ještě turistickou mapu pro současnou dobu. 
 
Světlana Kuncová – 31. 3. 2020 
Zdravím Františku v tomto nelehkém virovém období  a velmi děkuji touto cestou za  infa různých 
aktivit členů turistiky a obdivuji Tvoje nasazení, jak dokážeš veškeré zprávy poskládat a pravidelně 



tak  informuješ své ovečky, úúžasné, jak jen to děláš?....velká pochvala, navíc kolik času to zabere o 
tom žádná...    Doufám, že jsi zdráv a v pohodě,  možná i  díky častému chození do přírody, jak jsem 
minule viděla na snímcích, tam je asi ten zdroj energie...a nejsi těmi negativními, někdy snad až 
účelovými zprávami zahlcen a posmutněn....to je dobře. Taky někdy po práci zajdu dát menší okruh 
kolem Medardu, nebo někam v okolí, sice nedám tolik km jaky Vy, když vy vyrážíte ve skupině, ale i to 
je moc fajn, snad právě proto, že to není tak často. Posílám pár dokumentů na juknutí pro zpestření 
nálady 
Přeji pokud možno lepší a volnější dny. Světlana  

 

Dana Zábelová – 31. 3. 2020 

Vzkazuje vám, že na tomto obrázku máte najít velblouda. Prý je malý a hnědý. 

 

Naše deváté zastavení ve Vietnamu nás zavede do 

lampionového města Hoi An.  

Vietnam 9 - Lampionové město Hoi An 
Ladný historický Hoi An je nejpříjemnějším městem 
ve Vietnamu s jedinečnou atmosférou. Tento kdysi 

důležitý přístav se pyšní majestátní architekturou a 
okouzlujícím nábřežím. Koryto řeky Thu Bon bylo na 

konci 19. století zaneseno, což zabránilo lodím 

proplouvat až do centra města. Hlavně tomuto faktu 

vděčí město za svou poklidnou provinční atmosféru. 
Dnešní Hoi An náhle oživl v devadesátých letech 20. 

století turistickým boomem. Dnes je opět 
kosmopolitním městem, jedním z nejbohatších v 
zemi. Dědictví japonských kupeckých domů, 

čínských chrámů bylo zachováno a přetvořeno do 
stylových restaurací. Strávili jsme zde dva dny z 9. na 

10. listopad 2016. 

https://fjw.rajce.idnes.cz/2016_11_Vietnam_9_-
_Lampionove_mesto_Hoi_An 
 
 

Doporučuji si pustit tento pozitivní rozhovor. rozhovor. Jan Kudláček, jakkoliv je mladý, už má v sobě 
zrnka moudrosti. 

Jan Kubáček: Když rezignujeme na české ruce a mozek, budeme vazaly. 
A je jedno kterého státu. 
https://dvojka.rozhlas.cz/jan-kubacek-kdyz-rezignujeme-na-ceske-ruce-a-mozek-budeme-vazaly-a-je-
jedno-8173049 
 

Radůza : Jednou to pomine  
https://www.youtube.com/watch?v=xsF-26Fs5qw 
 

Zábava i poznání s rozhlasem 
Četby, dokumenty, věda a technika, pro děti, umění... Inspirativní výběr z dílny Českého rozhlasu teď 

najdete přehledně na jednom místě. Stačí si jen vybrat, na co máte náladu 
https://portal.rozhlas.cz/vyber?fbclid=IwAR25QP5rkPRNnhJxC8jIkywbUyAXWh4boRLDpXE7eHhLDBtI

FiS0_ngVa9w 
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NEZAPOMÍNEJTE NA VITAMIN "D" a omega-3 mastné kyseliny OBZVLÁŠŤ V TĚCHTO DNECH 

Víte, že fatální případy COVID-19 odhalily, že v plicích proběhla tzv. cytokinová bouře ( CRS ), kterou 
organizmus nezvládl? Je to vážný stav organizmu zprostředkovaný imunitním systémem. Výživa vás 
sice v tomto stavu nezachrání, ale v prevenci svého zdraví můžete udělat hodně. Budete-li v dobré 
kondici, pravděpodobnost mírnějšího průběhu a uzdravení lze očekávat vyšší. Chcete přece přežít 
infekci s lehčími příznaky nemoci nebo ne? Hovoříme-li obecně o cytokinech a výživě, je zajímavé, že 
některé omega-3 mastné kyseliny mohou prostřednictvím cytokinů také snižovat zánětlivé procesy v 
těle. Ke kontrole zánětlivých procesů v organizmu přispívá i vitamin D. Tyto významné živiny 
naleznete v tučných rybách nebo rybím oleji. 
Dobré tělesné kondici vám pomohou i omega-3 a právě vitamin D. 

Vitamin D v těle ovlivňuje více než 200 různých funkcí. Více než 95% populace v ČR nedosahuje 
minimální vhodné koncentrace vitaminu D. 
Například osoby s hnědými vlasy, světlejší kůží (typ pleti III) je potřeba v létě ozářit čtvrtinu těla po 
dobu asi 5 - 10 minut, z jara a na podzim je již potřeba asi 15 - 25 minut, aby se v těle vytvořilo asi 10 
ug vitaminu D. Záleží také na věku, mladší a starší lidé tvoří méně vitaminu D než dospělé osoby.  

Řadu informací o vitaminu D pravidelně zveřejňuje Státní zdravotní ústav, podívejte se třeba na 
odkaz ke COVID 19 

http://www.szu.cz/…/pripravte-sve-telo-na-mozne-onemocneni-… 

 

Před 100 lety byla schválena podoba naší vlajky. Otestujte se, co o ní víte!  

https://dvojka.rozhlas.cz/pred-100-lety-byla-schvalena-podoba-nasi-vlajky-otestujte-se-co-o-ni-vite-

8172773?fbclid=IwAR3OiPrdgIxxRZQUNEYYsxIsNYLcQzdL5Cr-KyaT99fNryF22TFtasa-xME 
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