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Vážení a milí přátelé,  
už se nám blíží k naplnění třetí 
týden našeho nedobro-
volného exilu. Další občer-
stvovací stanice na naší 
maratonské trase je na 
obzoru 30. dubna 2020, 
dokdy má být prodloužen 
nouzový stav. Můžeme asi 
všichni pozorovat, že 
koronavirová karanténa pů-
sobí jako zvětšovací sklo. 
Drobné trhlinky v některých 
vztazích nyní nabývají na 
rozměru a stávají se už 
propastmi a na druhou stranu 
jsou tu zvýrazněny, zdůraz-

něny a utuženy dosavadní zdánlivě latentní krásné vztahy v rodinách i mezi 
kamarády a přáteli. Všude kolem sebe vidíme neobyčejnou solidaritu a 
vzájemnou ochotu a snahu si pomoci. Jsem rád, že mohu patřit do takové rodiny 
a mezi takové kamarády  a přátelé. Stejným způsobem lupa zvýrazňuje jednak 
vlastnosti těch už dříve bezcharakterních, tak na straně druhé těch obětavých a 
ochotných lidí. Jako druhý optický přístroj působí krize také jako zrcadlo. 
Nastavuje tvář profesím, co do jejich významu a užitečnosti.  Vidíme, jak 
pobledla sláva miliardových obdivovaných hvězd. Jejich umění na antuce, či na 
trávě nebo ledu je momentálně nepotřebné a nedůležité. O to víc si ceníme 
práce lidí, která nám dříve připadala samozřejmá a všední, byť jsme si již vždy 
moc vážili. Dneska jsou to profese rozhodující o našem zdraví a životě. 
Dokážeme si uvědomit, jak musí poctivě pracovat všichni ti, abychom měli ráno 
za dveřmi třeba čerstvé rohlíky, mléko nebo noviny.  
Je vám opět k dispozici blok různých informací, ze kterého si snad každý něco 
vybere podle svým zájmů, zálib a nálady. 
 
Příjemný víkend přeje FJW! 
 
 
 

Jiří Pištěk – 2. 4. 2020 Upozornění: 
Vážení přátelé, milovníci cestování, v době, kdy nám celosvětová pandemie přináší různá 
omezení, připravili jsme pro vás ve spolupráci s Rádiem Impuls tři čtyřicetiminutové inspirativní 



cestovatelské pořady s promítáním diapozitivů, které poběží živě na Facebooku rádia 
(https://www.facebook.com/raaaadio). Začínáme vždy v 19 hodin a to ve čtvrtek 2. 4., pátek 
3. 4. a pondělí 6. 4. Jakmile to situace dovolí, budeme se těšit na osobní setkání při některém z 
jevištních pořadů. THE WORLD www.theworld.cz 
 
Kamila Zvárová – 2. 4. 2020 Kultura online. 

https://vltava.rozhlas.cz/aktualni-tipy-jak-si-rozsirit-kulturni-obzory-i-kdyz-je-koronavirus-

za-dvermi-

8163831?utm_source=ecomail&utm_campaign=2020_04_01_novinky_na_vltave&utm_medi

um=email&utm_term=2286&ecmid=2255 

 

Cvičení čchi kung, Norbekov videa 
https://www.zivycchikung.com/on-line?utm_campaign=31d3658a-fa35-4416-8aac-

a540797a454a&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=a2ea9e33-04d9-4a59-86e6-

62aa375bb965 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FzhDJ1shEqI 

  

 

Věra Motlová – 2. 4. 2020 

Ahoj Františku, pečlivě dodržujeme nařízení vlády, smutně škrtáme v kalendáři zrušené akce a 

nedočkavě čekáme na tvé zajímavosti. Snad si užijeme alespoň hezký turistický podzim. 

Opatruj se. Zdraví Věra a Láďa 

 

Marie Housková – 2. 4. 2020 

Každý den se těším na zpravodajství a vzkazy turistů, jaro je tady, užívám si sluníčka a lesů 

kolem Teplé. Všem přeji hodně zdraví. Marie Housková 

 

Zdena Šmuclerová – 2. 4. 2020  Puzzle pro dlouhou chvíli:  
http://www.jigsawplanet.com/?rc=explore&tp=3 
 
Honza Klikar – 2. 4. 2020 
Ahoj Františku, posílám Ti slíbené video z kostela v Potvorově s houslistou Ivanem  Ženatým. 

Video a text, který je uveden níže, mně napsala moje bývalá spolužačka, která má v Potvorově 

domek. Měj se co nejlépe. H. 

Vidíš ten oltář? Už tam několik let není, restauroval se, nyní probíhá restaurování maleb - až se 

vše dokončí, měl by se oltář vrátit. Jenže mnozí říkají, že je to hezčí bez oltáře - kostel je z 12. 

století a barokní oltář až ze 17. st. - i mně se víc líbí to holé zdivo. Na druhou stranu chápu 

místní, kteří mají kostel spojen s oltářem od svého dětství. A taky se dají pochopit jejich obavy, 

co by se s oltářem dále dělo...A tak, pokud by se hlasovalo, budu pro oltář.  

https://youtu.be/YLUwpVjrVw0  

 

Vláďa Sojka – 2. 4. 2020 Smutné ze Španělska 

https://www.youtube.com/watch?v=9q7hU9Wn5gI&feature=youtu.be  
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Zuzana Růžičková – 2. 4. 2020 

Ahoj Františku, je mi do pláče, protože teď už je to definitivně definitivní. Jak krásně mohlo být 

v Lužických horách, předpověď počasí naprosto úžasná a hlavně, já ty velikonoční výlety mám 

moc ráda. Mám teda ráda všechny výlety, ale na tenhle se vždycky moc těším. 

 

Hanka Bothová – 2. 4. 2020 

Ahoj Františku posílám něco co potěší přeju hezké dny Hanka.  Nemohu neposlat 9 minut 
nádhery - krásný malebný Kokořín   ,,,,,   je to pohlazení po duši a vzpomínka !!!      
https://www.youtube.com/embed/PkWZGS8N53E 

 

Hanka Blažejová – 2. 4. 2020 
Ahoj Františku, to se prostě nedá nic dělat. Ze všeho nejdůležitější je, abychom se všichni ve 
zdraví setkali později na nějakém jiném výletě. Nyní je každý z nás asi turista "samotář". Já to 
alespoň tak mám a beru to jako přínos pro zdraví a současně i trénink na dobu po koronaviru.  
Prozatím se měj hezky, užívej si sluníčka a drž se. Hodně pozdravů posílá Hanka Blažejová Fr.L. 
 
Elvíra Kicková – 3. 4. 2020 Slovenský model 
https://aeronet.cz/news/slovensky-premier-zvazuje-cinsky-blackout-model-boje-proti-
coronaviru-znamenalo-by-to-vyhlaseni-vyjimecneho-stavu-v-cele-zemi-pod-tatrami-temer-
90-dnu-absolutni-karanteny-a-uplne-novy-model/ 
 
Praha v karanténě: 
https://www.respekt.cz/galerie/praha-v-karantene 
 
 
Jarka Tajerová – 3. 4. 2020 
Ahoj Františku, jsme z Honzou rádi, že je u tebe všechno OK, a děkujeme za zprávy a zajímavé 
informace, které posíláš ,, svým ovečkám ". Ahoj Tajeráci 
 
Marie Hellerová – 3. 4. 2020 

Zdravím Františku, škoda škoda, že Velikonoce v Lužických horách nebudou, navíc má být 

pěkné počasí, snad se uskuteční alespoň další (letní a podzimní) akce...  Marie 

 

Ke břehu Jihočínského moře se vydáme na našem 11. putování po Vietnamu. 
Podíváme se do pobřežního města Nha Trangu 
Naším dalším expedičním domovem se na pár listopadových dní v roce 2016 stalo přímořské 

město Nha Trang ve středním Vietnamu. Město je situováno přibližně 450 km severně od Ho Či 
Minova Města (Saigonu). Patří odedávna k vyhlášeným přímořským letoviskům, a navíc se ve 

městě a v jeho okolí vyskytuje i několik velmi zajímavých historických památek. Na malém 

kopci, přímo ve městě, najdeme místní hlavní křesťanskou katedrálu, architektonicky zajímavě 

řešenou, s jejíž stavbou se začalo v roce 1928. Vysvěcena byla roku 1934 a o rok později byly na 

kostelní věž umístěny velké hodiny. Kousek od železniční stanice na úpatí dalšího kopce Trai 

Thuy najdeme buddhistickou pagodu Long Son. Původně byla postavena v roce 1886. O 14 let 

později ji zničila bouře a byla znovu vybudována a následně ještě několikrát rekonstruována. 
Vchod je zdoben vyobrazením draků, jejichž motivy se objevují i v hlavní svatyni. Na vrcholu 

nad pagodou je socha Buddhy sedícího na lotosovém květu, dosahující výšky 14 metrů. Tyto 

https://www.youtube.com/embed/PkWZGS8N53E
https://aeronet.cz/news/slovensky-premier-zvazuje-cinsky-blackout-model-boje-proti-coronaviru-znamenalo-by-to-vyhlaseni-vyjimecneho-stavu-v-cele-zemi-pod-tatrami-temer-90-dnu-absolutni-karanteny-a-uplne-novy-model/
https://aeronet.cz/news/slovensky-premier-zvazuje-cinsky-blackout-model-boje-proti-coronaviru-znamenalo-by-to-vyhlaseni-vyjimecneho-stavu-v-cele-zemi-pod-tatrami-temer-90-dnu-absolutni-karanteny-a-uplne-novy-model/
https://aeronet.cz/news/slovensky-premier-zvazuje-cinsky-blackout-model-boje-proti-coronaviru-znamenalo-by-to-vyhlaseni-vyjimecneho-stavu-v-cele-zemi-pod-tatrami-temer-90-dnu-absolutni-karanteny-a-uplne-novy-model/
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dvě stavby tvoří svým umístěním na dvou kopcích typické dominanty města. Na třetím kopci 

Cu Lao, za řekou Cai, se tyčí nejstarší památka města – chamské věže Po Na Gar. Jsou němou 
vzpomínkou na kdysi velmi významnou a prosperující říši Cham Pa (česky Čampa), která od 13. 

století postupně upadala a definitivně zanikla v 17. století, kdy se stala součástí Vietnamu. Nha 

Trang je považován za jedno z nejhezčích letovisek Vietnamu. Někdy se mu také říká 

"Vietnamská riviéra“. Oblast je proslavená svými krásnými plážemi lemovanými kokosovými 

palmami a tyrkysově průzračným mořem. Ve městě také najdeme několik vyhlášených 

restaurací specializovaných na ryby a plody moře, prostě ráj pro turisty. 

https://fjw.rajce.idnes.cz/2016_11_Vietnam_11_-

_Primorske_mesto_Nha_Trang_ve_strednim_Vietnamu 

 

 

 
 

Michael Třeštík  
Není pravda, že nejohroženější skupinou jsou staří lidé. Nejohroženější skupinou jsou ti, kteří ve 
všem vidí nějakej špatnej záměr, kteří každýho z něčeho podezírají, kterejm nic není dost dobrý. Těm 
život kazí všechno a pořád. Nejohroženější skupinou jsou kyselý prdele. 
 

Virové Desatero přikázání: 

Svou roušku navlékat budeš 

Nebudeš mít jiné roušky než suché a čisté 

Nekoupíš mouku nadarmo, 

zejména ne v neděli 

Nenakazíš matku svou ni otce svého 

Nezakašleš 

Neposlintáš 

Nepomatláš 

Nezatajíš nákazu před stanicí hygienickou  

Nepoprskáš manželku bližního svého ani Teslu jeho 

 

 

DÝCHÁNÍ s rouškou - MUDr. Hnízdil 

Rouška je potřebná v uzavřených prostorách, na nákupech, v hromadné dopravě, všude tam, 
kde se shromažďuje větší počet lidí. Pokud se jdete projít do parku nebo do lesa, jedete na 
cyklistickou vyjížďku, běháte v lese, jedete sami nebo s rodinou v autě, pracujete venku, 
může být naopak nebezpečná: Vydýchané bakterie, viry, hleny a nečistoty se v roušce zachytí 
a vy je vdechujete zpátky. Je to, jako byste se vysmrkali do kapesníku a celý den ho nosili 
připlácnutý na obličeji. 

MUDr. Jan Hnízdil 
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https://www.facebook.com/michael.trestik?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARAxlRveUVNwLQsYs_46K1PhpL2CDSLbtmjZMAOkoUrnFGhTYuD1LYHjefs-Xz8Xm3DICMWfDvlLiupV


Roušky a respirátory mají jednu zásadní vadu. Zhruba 30% vydechnutého CO2 z plic si 
vdechujete zpátky do plic spolu s novým nádechem. To jistě víte a není to příjemné. Musíme 
si ale popsat, co se děje v plicích. Při vdechování CO2 namixovaného s čerstvým vzduchem, 
vzniká ochuzená kyslíková směs, která v plicních sklípcích přechází do krve. Přítomnost takto 
rozpuštěného CO2 v krvi způsobuje hypoxii, ale nikoliv ve fatálním měřítku, pouze se vám do 
mozku dostává méně kyslíku. Zpomalují se reflexy, reakce, přesnost a bystrost, otupují se 
tzv. smysly. Klesá rovněž agresivita a produkce testosteronu. Při jízdě v autě byste měli 
roušku a respirátor sundat, protože se jinak prodlužují reflexní a reakční doby. Když díky 
respirátorům a rouškám lidé do svých těl budou čerpat CO2, dojde k zajímavému jevu, k tzv. 
krevní acidóze. CO2 se totiž v plicích rozkládá ve vodě a následně difunduje do krve, kde 
zvyšuje kyselost krve a vzniká krevní acidóza a klesá pH krve. Tělo reaguje kompenzačními 
mechanismy na zvyšující se kyselost krve, především dochází k rozšiřování tepen a uzavírání 
méně důležitých krevních tras, prioritu má mozek. Pokud tento proces není extrémní, že 
byste třeba dýchali kouř z komína, ale jedná se jen o přidechování CO2 vlastního výdechu v 
roušce nebo v respirátoru, potom se kysličník uhličitý rozpouští v krvi a nevrací se s dalším 
výdechem ven z plic. Sami si všimněte, že když máte roušku, zhruba po 5 minutách se cítíte 
lehce v limbu, není to stav závrati nebo bezvědomí, ale lehký pocit omámení. Záleží na 
těsnosti respirátoru a na počtu vrstev roušky. To je důsledek acidózy, účinek CO2 v krvi. 

A PROTO VÁM PŘIPOMÍNÁM - DÝCHEJTE Věnujte se okysličování plic kdykoliv a kdekoliv 
můžete, vzpomeňte na savitri pranajámu v józe... 

... a hlavně na rytmus 6 : 3 = NÁDECH : VÝDECH na 6 tepů srdce, ZASTAVENÍ PO NÁDECHU ČI 
VÝDECHU na 3 tepy srdce -výborný rytmus, sloužící k získání kontroly nad vlastními 
emocemi, vhodný pro překonání všech forem neuróz a maniakálních depresí. To cca 15-20 
minut, aby zdravotní účinek byl znatelný. 

Vykašlete se na telku a dýchejte si celým prostorem plic - jemně, hravě, nenásilně a - s 
radostí!!:-D VŽDYŤ DECH JE ŽIVOT. 

Drsná válka o respirátory nezná bratra. 
Američané přeplatili plné letadlo do 
Francie přímo na ranveji 
https://echo24.cz/a/SY9ib/drsna-valka-o-respiratory-nezna-bratra-americane-preplatili-plne-letadlo-
do-francie-primo-na-
ranveji?fbclid=IwAR1drNpXqhL1PCpIqeusjmB0_kukuh1TcXd7rxxhvd8pLfez1nQcy8iocsY 

 

Dolní Poohří. Fotosoutěž 2020 spuštěna! 
Dnes zahajujeme nový ročník fotosoutěže Poohří Vaším objektivem. Tentokrát na téma „Turista v 
Poohří“. Věříme, že i přes nepříznivou situaci ohledně pandemie si najdete čas na procházení 
přírodou a své originální snímky nám budete zasílat stejně jako v loňském roce. Čas máte do 30. 
září. 
Nejlepší snímky budou opět na konci sezóny vyhodnoceny a jejich autoři odměněni. 

https://www.dolnipoohri.cz/fotosoutez-2020-spustena/?fbclid=IwAR2eXidwtlraaRWnqPxu24Y-

nE2rF6pbPmhlZ3hCSmCF6DnRoAjseH7I_ZU 
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https://www.dolnipoohri.cz/fotosoutez-2020-spustena/?fbclid=IwAR2eXidwtlraaRWnqPxu24Y-nE2rF6pbPmhlZ3hCSmCF6DnRoAjseH7I_ZU


 

Šíření koronaviru může souviset se znečištěným ovzduším, ukazuje výzkum 

30. 3. 2020 
Šíření koronaviru, kterým se po celém světě nakazily už statisíce lidí, může souviset se 

znečištěním ovzduší. Vyplývá to ze studie publikované italskými vědci, o které informoval 

list The Economist. Odborníci se domnívají, že virus SARS-CoV-2 se může přenášet i za 
pomoci prachových částic. 
 
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3069162-sireni-koronaviru-muze-souviset-se-znecistenym-

ovzdusim-ukazuje-vyzkum?fbclid=IwAR3eaoanKZdwkon6JcIb551fczvZo0i9rZDSYAolBHVzhbDnld45-

cHmAUk 

 

Něco pro milovníky džezu: 

Abe Laboriel Jr. – "QTπ" with The Jazz 
Ministry 
https://www.youtube.com/watch?v=b1rrAK9FFiU 

 

Jan Burian – Zpěvy pro dobrou náladu 
Vážení a milí, každý den v poledne se na YouTube.com objeví další pokračování Vysílá Přední 

Kopanina (několik písní či veršů pro dobrou náladu) dnes si můžete poslechnout toto již sedmnácté 

pokračování. https://www.youtube.com/watch?v=bpaK0QaB7eg 

Přeju příjemný poslech. Stačí když do vyhledavače na YouTube.com napíšete Jan Burian Přední 

Kopanina a máte všechny díly. Zároveň oznamuji, že vyšlo album První láska, které natočil Jan Burian 

Band a vydal Galén. Můžete si ho objednat a nebo poslechnout na internetu. Srdečně zdravím 

Jan Burian 

 

Skutečně moudrá židovská přísloví. 
1.   Pokud je možné problém vyřešit  za peníze, nejedná se o problém, ale o 
náklady.  
2.   Adam byl prvním šťastlivcem na světě – neměl totiž tchýni.  
3.   Bůh dal člověku dvě uši a jedny ústa proto, aby více naslouchal a méně 
hovořil.  
4.   Chraň tě Bůh před špatnými ženami, před hodnými se zachraň sám !  
5.   Vešlo víno – vyšlo tajemství.  
6.   Bůh nemůže být všude současně – proto stvořil matky.  
7.   Nebuď sladký – snědí tě. Nebuď hořký – vyplivnou tě.  
8.   Všichni si stěžují na nedostatek peněz, ale na nedostatek rozumu nikdo.  
9.   Boj se kozla zepředu, koně zezadu, hlupáka ze všech stran.  
10. Znalosti mnoho místa nezaberou.  

http://www.simaonlus.it/wpsima/wp-content/uploads/2020/03/COVID19_Position-Paper_Relazione-circa-l%E2%80%99effetto-dell%E2%80%99inquinamento-da-particolato-atmosferico-e-la-diffusione-di-virus-nella-popolazione.pdf
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3069162-sireni-koronaviru-muze-souviset-se-znecistenym-ovzdusim-ukazuje-vyzkum?fbclid=IwAR3eaoanKZdwkon6JcIb551fczvZo0i9rZDSYAolBHVzhbDnld45-cHmAUk
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3069162-sireni-koronaviru-muze-souviset-se-znecistenym-ovzdusim-ukazuje-vyzkum?fbclid=IwAR3eaoanKZdwkon6JcIb551fczvZo0i9rZDSYAolBHVzhbDnld45-cHmAUk
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3069162-sireni-koronaviru-muze-souviset-se-znecistenym-ovzdusim-ukazuje-vyzkum?fbclid=IwAR3eaoanKZdwkon6JcIb551fczvZo0i9rZDSYAolBHVzhbDnld45-cHmAUk
https://www.youtube.com/watch?v=b1rrAK9FFiU
https://www.youtube.com/watch?v=bpaK0QaB7eg


11. Host a ryba začínají třetího dne zavánět.  
12. Pokud nechceš, aby se ti pověsili na krk, neklaň se nízko.  
13. Při výběru ze dvou zel, vybere si pesimista obě.  
14. Hluchý slyšel, jak němý vykládal, že slepý viděl, jak chromý utíkal, co mu 
nohy stačily.  
15. Bůh chrání chudáky, minimálně před drahými hříchy.  
16. Pokud by dobročinnost nic nestála, byli by všichni filantropové.  
17. Když se stará panna vdává, okamžitě se mění na mladou manželku.  
18. Rodiče učí děti mluvit, děti rodiče mlčet  
19. Z dálky jsou všichni lidé dobří.  
20. S penězi není tak dobře, jako bez nich tak špatně.  
21. Možná, že jsou vejce mnohem chytřejší než slepice, ale rychle zatuchnou.  
22. Ještě se nenarodil kůň, na kterém by bylo možné dohonit vlastní mládí.  
23. Muži by více udělali, kdyby ženy méně hovořily.  
24. Šediny jsou příznakem stáří, ne moudrosti  
25. Dobře mlčet je těžší než dobře mluvit.  
26. Špatná manželka je horší než déšť – déšť tě zažene do domu, špatná z 
něho vyžene.  
27. Svět zmizí ne proto, že je na něm příliš lidí, ale proto, že je na něm příliš 
nelidí. 
28. Bože! Pomoz mi vstát zpět na nohy – spadnout mohu i sám. 
29. Pokud se život nemění k lepšímu, počkej – změní se k horšímu.  
30. Jakkoliv je láska sladká, kompot z ní nepřipravíš.  
31.  Když není co dělat, přijdou na řadu velké činy.  
32. Kdo nemá děti, dobře je vychovává.  
33. Je lepší umřít smíchy než strachy.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


