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Vážení přátelé, máme za sebou další víkend, i když je v současnosti těžko od 
sebe rozeznat, zda se jedná o dny všední nebo sváteční. Víkendové dny byly 
krásně jarní, nedalo se někam nevyrazit. My jsme se v sobota vypravili do okolí 
Tatrovic. Vyšlápli jsme si na vyhlídku Chodaublick a zašli dolů pod kopec ke 
štole Bílá paní. Dalším cílem byly opouštěný lom Křovina a a soustava rybníků 
Studená voda, ztracené v hlubokým okolních lesích. Všude jsem byl poprvé. 
Karanténní čas ubíhá unyle a na naší pomyslné maratonské trase karanténou 
jsme dle mého odhadu někde v polovině kolem 22. kilometru. To se 
maratoncům běží ještě relativně dobře, krize přichází až tak kolem  35. km. A to 
ještě předpokládejme, že běžíme klasický maraton na 42,125 km. Horší to 
bude, pokud nás pošlou na delší trať, jako je Vassův běh nebo nebo 
ultramaraton na 100 km.  Postupně jsme nuceni rušit jednu naši turistickou akci 
na za druhou. Odvolali jsme jak velikonoční pobyt v Lužických horách, tak i 
květnový zájezd do Moldavska. Obě tyto akce mám již zasmluvněné ve stejném 
termínu v příštím roce.  Peníze za Lužické hory vracíme, vybrané peníze na 
Moldavsko jsou deponovány na účtu Slovanu Karlovy Vary.  Dnešními očima je 
už nereálná asi i květnová akce v prčickém termínu podél říčky Rokytná. Stejně 
je na tom asi  Karlovarská padesátka. Zcela mimo mísu jsou i zahraniční výlety 
v srpnu na Slovensko a  v září do Porýní. Rok 2020 si zapíšeme v análech 
pravděpodobně jako rok nula. 
V souvislosti s těmito okolnosti mi napadá slovo nesamozřejmost. Zatím jsem 
se s tímto pojmem setkal jen u filosofa Václava Bělohradského, který ve svých 



úvahách píše o nesamozřejmosti českého národa.  Když jsem plánoval nějakou 
akci rok dopředu, tak mi připadalo úplně samozřejmé, že pokud bude o ní 
zájem, tak se samozřejmě uskuteční. Samozřejmě, že se uskuteční bez ohledu, 
zdali u toho budu já, nebo už někdo jiný. Zásah vyšší moci moci nás donutil mít 
v sobě více pokory a uvědomit si, že v tomto našem slzavém údolí není nic 
samozřejmé. Je to prostě variace na známé téma „chceš-li Boha rozesmát, svěř 
se mu se svými plány“. Příště už budeme muset do svého vědomí tu 
nesamozřejmost zahrnout.  

 
HLASY A VZKAZY Z NAŠÍ TURISTICKÉ TLUPY 
Jirka Jásek – 6. 4. 2020 
Ahoj Franto,  důsledkem mimořádného opatření vlády jsem nucen výlet 11. 4. 2020 z r u š i t. 
Prosím o rozeslání informace všem turistům. Děkuji !  Jirka Jásek  
 
Květa Bernardová – 3.- 4. 2020 
Dobrý den, ozvala se mi naše "zahraniční" turistka Elena Nězgorovova a posílá všem turistům pozdrav 

z New Yorku. Prosím o předání ve Vašem každodenním blogu./díky za něj     /Přeposílám v ruštině, 

rusky každý umí a může se procvičit!      Díky. K. Bernardová 

[11:59, 3. 4. 2020] Bernardová Květoslava: Квета , здравствуй ! Спасибо за письмо       Я сейчас в 
Нью Йорке . Авиабилеты в Архангельск на 21 мая . Нью Йорк на карантине уже 3 недели . Я 
хожу на работу 3 дня в неделю. Пока все у меня нормально . Ношу маску и перчатки . Про 
мою дорогую Чехию читаю в электронной газете « Информ Прага « на русском языке . 

Вообще правительство быстро приняло меры защиты . Молодцы      . Я ещё в декабре 

купила билеты в Карловы Вары на конец июня . Но все меняется с каждым днём       
[12:00, 3. 4. 2020] Bernardová Květoslava: В выходные дни самоизолируюсь и сижу дома . Но все 
равно хожу на океан подышать воздухом . Привет всем туристам ! Здоровья и оптимизма 

!             
 
Zdena Šmuclerová – 4. 4. 2020 
Metropolitní opera 
https://www.metopera.org/user-information/nightly-met-opera-
streams/?utm_source=OperaStreamsNewsletterW4Gen&utm_medium=email&utm_campaign=1920
_MISC&utm_content=version_A 

Met Opera zacla davat zadarmo na 24 hodin jejich minule opery. Poslu program. 
V NY to zacina vzdycky v 19:30 jejich casu  - u nas je o 6 hodin dopredu = 1:30 rano (pristi 
den) A KONCI  pristi den v 18:30 NY cas = u nas 24:30 (pul hodiny po pulnoci) (pristi den)  
Vcera -i DON CARLO mame jeste sanci to videt dneska az do pulnoci. 
https://players.brightcove.net/102076671001/ShNTDWXQ_default/index.html?videoId=614

5555524001. 

 

 

Zelenkovi – 4. 4. 2020 

Ahoj Františku, děkujeme za velmi milé počteníčko. Každý den je něco nového a milého. 

Těšíme se na další. V mezích možností přejeme klidné a pohodové Velikonoce. 

 

https://www.metopera.org/user-information/nightly-met-opera-streams/?utm_source=OperaStreamsNewsletterW4Gen&utm_medium=email&utm_campaign=1920_MISC&utm_content=version_A
https://www.metopera.org/user-information/nightly-met-opera-streams/?utm_source=OperaStreamsNewsletterW4Gen&utm_medium=email&utm_campaign=1920_MISC&utm_content=version_A
https://www.metopera.org/user-information/nightly-met-opera-streams/?utm_source=OperaStreamsNewsletterW4Gen&utm_medium=email&utm_campaign=1920_MISC&utm_content=version_A
https://players.brightcove.net/102076671001/ShNTDWXQ_default/index.html?videoId=6145555524001
https://players.brightcove.net/102076671001/ShNTDWXQ_default/index.html?videoId=6145555524001


Zuzana Růžičková – 4. 4. 2020 
Ahoj Františku, přeposílám nabídku od Klubu přátel NGP. Měly tam být obrázky, někam se 
ztratily, ale odkazy pro kliknutí zůstaly. Tak kdyby třeba turisté při špatném počasí nevěděli, 
kam mají jít (to je vtip), mohou navštívit galerii. Zuzana 

Milí přátelé, Národní galerie Praha zůstává i nadále zavřená, proto přináší nové kulturní zážitky až k vám 
domů.  Připraveny jsou pro vás živé přenosy komentovaných prohlídek výstav, přiblížení práce našich 
restaurátorů s komentáři nebo třeba rozhovory s našimi řediteli sbírek a představení jejich projektů. Pro 
vaše nejmenší je každou středu vypsána speciální výzva v rámci cyklu workshopů Umění (být) doma. 
Aktuální program plánovaných aktivit naleznete vždy na webových stránkách NGP nebo na našem 
Facebooku, případně na Facebooku Národní galerie Praha dětem . Doufáme, že alespoň online si 
vychutnáte příjemný zážitek! 

  

Těšíme se na vás. Klub přátel NGP SLEDUJTE NAŠE ONLINE PROHLÍDKY!  

Chystáme pro vás rozhovory s kurátory, prohlídky výstavami a sbírkovými expozicemi. Tento týden již 
proběhla první online prohlídka výstavou Krásné madony ve spolupráci s Novinky.cz. Zítra, tj. ve 
čtvrtek 2/4 2020 chystáme od 14.00 livestream z výstavy Kurta Gebauera s kurátorem výstavy a 
ředitelem Sbírky moderního a současného umění Michalem Novotným. V dalších týdnech chystáme online 
prohlídky z expozice Starých mistrů, Otevřeného depozitáře Umění Asie nebo výstavy Sen ve snu: Edgar 
Allan Poe a umění v českých zemích.  
 

Vláďa Sojka – 4. 4. 2020 
Jak dezinfikovat nákup  

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

 
Jana Antlová – 5. 4. 2020 
Ahoj Františku, moc ráda si čtu od Tebe různé zprávy a i ty, které nám přeposíláš od našich 

turistických přátel a krátím si s nimi volný čas (videa,  slepé mapy, různá cvičení na svou hlavu 

i velblouda jsem hledala). Hezky a hlavně výstižně jsi zhodnotil dnešní mezilidské vztahy. 

Zasáhlo mě to, děkuji. Těším se na společný výšlap, protože mi chybíte. Zatím chodím sama a 

pozoruji, jak se nám příroda probouzí do jara. Všem přeji pohodu a zdraví a těším se na vás 

parto. Jana  

Marie Pötzlová – 4. 4. 2020 
Ahoj Františku, 
moc Ti děkuji za to, že jsi mě zkontaktoval s p. Jaroslavem Petrášem. Je to moc milý a vstřícný 
pán, velice obětavě se stará o svou manželku, dnes jsme spolu probírali akci medvědí česnek, 
ale známe se jen po telefonu. Nevím, jestli je na nějaké společné fotografii, kde jsem se 
zúčastnila také já, ale nevybavuji si. A myslím si, že ani on netuší nic o mě, protože jsme s Vámi 
začali jezdit teprve nedávno.  Až budeš mít chvilku času, pošli mi prosím nějakou společnou 
fotku a označ mi ho. Vzhledem k tomu, že šijeme se snachou roušky, až se z nás kouří, docela 
mi to jaro utíká, alespoň mám pocit, že jsem někde užitečná a také máme doma 3 vnuky - 
10,9,8 let - taková malá demoliční četa, ale nestěžuji si. Mluvila jsem s panem Foglarem, knihy 
má nachystané, ale musíme zkrátka vyčkat. Jak ho znám, tak už jistě pracuje na něčem novém. 
Tak se všichni držte a na viděnou v lepších časech!!! Majka P. 
 
Helena Špererová – 5. 4. 2020 
Stehlík: https://www.facebook.com/frantisek.wohlmuth.3 
 

Jarka a František Uhlíkovi – 5. 4. 2020 

http://go.sparkpostmail.com/f/a/m4YpQY1tm_GXqwym-rar8g~~/AAA-fAA~/RgRgZweEP0QYaHR0cHM6Ly93d3cubmdwcmFndWUuY3ovVwNzcGNCCgAnl4KEXms3b3tSFGoudGVqa2Fsb3ZhQHZvbG55LmN6WAQAADHT
http://go.sparkpostmail.com/f/a/Mhgc6_3MXuPCFPTTe_3vqQ~~/AAA-fAA~/RgRgZweEP0QiaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL05HUHJhZ3VlL1cDc3BjQgoAJ5eChF5rN297UhRqLnRlamthbG92YUB2b2xueS5jelgEAAAx0w~~
http://go.sparkpostmail.com/f/a/55TfmPYru3oZR6qjHDUqmA~~/AAA-fAA~/RgRgZweEP0QiaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL05HUGRldGVtL1cDc3BjQgoAJ5eChF5rN297UhRqLnRlamthbG92YUB2b2xueS5jelgEAAAx0w~~
http://go.sparkpostmail.com/f/a/KcvZcAZFIY2Qbjee36ql3Q~~/AAA-fAA~/RgRgZweEP0R3aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL05HUHJhZ3VlLz9laWQ9QVJBb1JPMzRDTWx6YXEtR2g4akRyR1Ytc0ZxXzFPTzF1LVBRY1hxVlBpUTJiaXpyaFJVQjBBdFBWa3E4SFJaMHUxUUlHaFZFUjVGZl8tWDJXA3NwY0IKACeXgoReazdve1IUai50ZWprYWxvdmFAdm9sbnkuY3pYBAAAMdM~
http://go.sparkpostmail.com/f/a/3LkwVXJgIaWNMbV4WtZ_eA~~/AAA-fAA~/RgRgZweEP0Q7aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL05vdmlua3kuY3ovdmlkZW9zLzY4Mzc5MTA5NTY4OTY5MS9XA3NwY0IKACeXgoReazdve1IUai50ZWprYWxvdmFAdm9sbnkuY3pYBAAAMdM~
http://go.sparkpostmail.com/f/a/gQ0uHZgAiv-51bkYALxMmg~~/AAA-fAA~/RgRgZweEP0QwaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2V2ZW50cy82ODQxMTE5NzU2NzAzODcvVwNzcGNCCgAnl4KEXms3b3tSFGoudGVqa2Fsb3ZhQHZvbG55LmN6WAQAADHT
http://go.sparkpostmail.com/f/a/4JZKR-CSbWjE4CRW9zx9aQ~~/AAA-fAA~/RgRgZweEP0Q7aHR0cHM6Ly93d3cubmdwcmFndWUuY3ovZXhwb3ppY2UtZGV0YWlsL3N0YXJpLW1pc3RyaS1zY2h3cC9XA3NwY0IKACeXgoReazdve1IUai50ZWprYWxvdmFAdm9sbnkuY3pYBAAAMdM~
http://go.sparkpostmail.com/f/a/V1lK_UpcnAtUilKv3qd6gA~~/AAA-fAA~/RgRgZweEP0RIaHR0cHM6Ly93d3cubmdwcmFndWUuY3ovZXhwb3NpdGlvbi1kZXRhaWwvb3RldnJlbnktZGVwb3ppdGFyLXVtZW5pLWFzaWUvVwNzcGNCCgAnl4KEXms3b3tSFGoudGVqa2Fsb3ZhQHZvbG55LmN6WAQAADHT
http://go.sparkpostmail.com/f/a/79iUIuGJkkPCg7Vv9Qd0DA~~/AAA-fAA~/RgRgZweEP0RFaHR0cHM6Ly93d3cubmdwcmFndWUuY3ovZXhwb3NpdGlvbi1kZXRhaWwvc2VuLXZlLXNudS1lZGdhci1hbGxhbi1wb2UvVwNzcGNCCgAnl4KEXms3b3tSFGoudGVqa2Fsb3ZhQHZvbG55LmN6WAQAADHT
http://go.sparkpostmail.com/f/a/79iUIuGJkkPCg7Vv9Qd0DA~~/AAA-fAA~/RgRgZweEP0RFaHR0cHM6Ly93d3cubmdwcmFndWUuY3ovZXhwb3NpdGlvbi1kZXRhaWwvc2VuLXZlLXNudS1lZGdhci1hbGxhbi1wb2UvVwNzcGNCCgAnl4KEXms3b3tSFGoudGVqa2Fsb3ZhQHZvbG55LmN6WAQAADHT
https://www.youtube.com/watch?v=mjSPmneoDCk
https://www.facebook.com/frantisek.wohlmuth.3


Ahoj Františku, jsme oba v pořádku, Fráňa pracuje v normálním režimu se svými pacienty, já 
docházím v pondělí a ve středu na neurologii do nemocnice v Sokolově za svými pacienty 
po mozkové příhodě. Sledujeme zprávy od tebe a našich kamarádů na mailu a jsme za ně 
vděční. Hlavně buďte všichni v pohodě-vydržte- věříme, že se brzy setkáme.  
Zdraví za oba Jarka Uhlíková 
 
Kristina Pátková – 5. 4. 2020 
Ahoj Františku, ještě jsem Ti nepsala a musím taky přiznat, že jsem vše nestihla ani přečíst. 
Nestíhám, stále stejné jako dřív, pomalý důchodce. Ale musím napsat, protože jsi mě oslovil 
svým pátečním "referátem" na téma vztahy. Vidíš to z pohledu filosofa, ale taky z pohledu 
člověka, který už hodně zažil. Tím nechci říct, že jsi starý.  
Moc děkuji a zdravím všechny. Kristina 
 
Václav Kubíček – 5.4. 2020 
Asie - uvař si kafe a jen se dívej:  https://www.youtube.com/embed/b0QQspMiR  

 

Pro případné zájemce obrázky z výletu k sopce Krásný vrch u Hroznětína  
https://fjw.rajce.idnes.cz/2020_04_Ze_Sadova_k_sopce_Krasny_vrch_u_Hroznetina/ 
     

 Vietnam 12 - Lodní výlet k ostrovům u Nha Tranguí 
13. den našeho pobytu ve Vietnamu jsme se 12. listopadu 2017 vypravili lodí na ostrovy v 

oblasti Nha Trang. Vypluli jsme z přístavu Cau Da na návštěvu ostrova Hon Mieu a rybářské 
vesnice s rybí a krevetí farmou. Následovalo plavba k ostrovům Tam a Mun ke šnorchlování a 

koupání. Oběd jsme absolvovali na ostrově Hon Tre a odpoledne jsme se vrátili do přístavu 

Cau Da. 

https://fjw.rajce.idnes.cz/2016_11_Vietnam_12_-_Lodni_vylet_k_ostrovum_u_Nha_Trangu 

 

Prymula: Změnil jsem názor. Populaci je třeba promořit 
https://echo24.cz/a/Sd9AE/prymula-zmenil-jsem-nazor-populaci-je-treba-

promorit?fbclid=IwAR3xp1VwHqhMjpnnN1rne-MvARqoa1UPLsh63oAOEu5Wuh6MuCJ1SVmVFQM 

  
 
 

Pomozme v boji s koronavirem svou vlastní imunitou 
 
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ohrozenym-muzeme-pomoci-svou-vlastni-imunitou-
97986?fbclid=IwAR3vqlbgH37YYArkt9cq8vsaEIJrPP1mbIGEorW4xcJBhjs-NiyZurlo4Y0 
 

K tomu doporučuji vyrábět si doma kefír. Houbičky se dají sehnat. 

http://www.vyvazenezdravi.cz/tibetska-kefirova-houba-zazrak-pro-nase-zdravi 

 

https://www.youtube.com/embed/b0QQspMiRdU
https://fjw.rajce.idnes.cz/2020_04_Ze_Sadova_k_sopce_Krasny_vrch_u_Hroznetina/
https://fjw.rajce.idnes.cz/2016_11_Vietnam_12_-_Lodni_vylet_k_ostrovum_u_Nha_Trangu
https://echo24.cz/a/Sd9AE/prymula-zmenil-jsem-nazor-populaci-je-treba-promorit?fbclid=IwAR3xp1VwHqhMjpnnN1rne-MvARqoa1UPLsh63oAOEu5Wuh6MuCJ1SVmVFQM
https://echo24.cz/a/Sd9AE/prymula-zmenil-jsem-nazor-populaci-je-treba-promorit?fbclid=IwAR3xp1VwHqhMjpnnN1rne-MvARqoa1UPLsh63oAOEu5Wuh6MuCJ1SVmVFQM
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ohrozenym-muzeme-pomoci-svou-vlastni-imunitou-97986?fbclid=IwAR3vqlbgH37YYArkt9cq8vsaEIJrPP1mbIGEorW4xcJBhjs-NiyZurlo4Y0
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ohrozenym-muzeme-pomoci-svou-vlastni-imunitou-97986?fbclid=IwAR3vqlbgH37YYArkt9cq8vsaEIJrPP1mbIGEorW4xcJBhjs-NiyZurlo4Y0
http://www.vyvazenezdravi.cz/tibetska-kefirova-houba-zazrak-pro-nase-zdravi


 

Don Quijote z Hartenbergu 
Nápad Bedřicha Loose přinesl šanci středověké zřícenině 

i nezaměstnaným z podhradí.  

Kousek od Sokolova nad vesnicí Hřebeny stojí už osm století hrad 

Hartenberg, o kterém jeho současný majitel říká, že je kronikou lidstva. 

Byl pleněn, dobýván, přestavován, bourán, vypalován, ničen. Hradní pán 

Bedřich Loos je však velmi charismatickou postavou. Do malé obce před 

léty přinesl něco, co je velmi vzácné – donkichotství. A to jej hnalo do 

zdánlivě potrhlého nápadu památku znovu vzkřísit k životu a tím podat 

pomocnou ruku i lidem z podhradí. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/420235100041002-don-quijote-z-
hartenbergu/?fbclid=IwAR3k2oKcGHQ_Uesu-Dh7E2NTIwYPJRcyqYykRg9igUafAMH2hem0MkQfbnw 
 

 

Krasové jevy pod Dylení mají republikový unikát 
Vyražte v době, kdy většina Čechů musí trávit volný čas doma, na videovýlet s Deníkem. Dnes 
se vypravíme na úpatí Dyleně na Chebsku, kde jeskyňáři už řadu let odkrývají krasové jeskyně. 

https://karlovarsky.denik.cz/z-regionu/video-vylet-krasove-jevy-na-upati-dylene-maji-
republikovy-unikat-
20200404.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=karlovy-vary-
sport_region-podnikani-kultura_region-z-
regionu&utm_campaign=newsletter&tqid=kOXhfGZ8E1UBmv2bMD3c0wS.NLvcybnvF0KEsO6
RJQ 
 

 Koronavirová omezení nejsou pro značkaře turistů problém 
https://www.denik.cz/regiony/koronavirova-omezeni-nejsou-pro-znackare-turistu-problem-
20200404.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=-z_domova-krimi-ze_sveta-
ekonomika-
regiony&utm_campaign=newsletter&tqid=le67Z2t5AUABSA02OUoJJdnsCK74_y.7uiJpIGkN0w 
 

 
National Geographic Česko 

27. března v 16:00 ·  
Vážení a milí příznivci žlutého rámečku, 

přestože nyní zažíváme něco, co většina z nás nikdy nepoznala - a příjemnými věcmi náš 
život momentálně nepřekypuje, chtěli bychom vám přinést alespoň trochu radosti. Proto 
jsme se rozhodli, že vám zdarma nabídneme obsah dvou historických speciálů, které 
jsme vydali v minulém roce. Jedná se o přehlednou historii starověkých civilizací a 
dějiny druhé světové války - vše zpracované čtivou formou doplněnou bohatým 
obrazovým a mapovým doprovodem. 
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https://www.praktickeknihy.cz/specialy 

Věřím, že tento dárek potěší nejen vás, dospělé, ale bude i užitečnou učební pomůckou 
pro vaše děti, až se budou připravovat na zameškanou školní výuku. 

Ti z vás, kteří preferují klasickou papírovou verzi ji mohou zakoupit 
zde: https://1url.cz/VzwDd 

S přáním pevného zdraví a ještě pevnějších nervů 

Tomáš Tureček, šéfredaktor 

 

 

Karlovarské radniční listy – Duben 2020 
https://mmkv.cz/sites/default/files/krl/krl_2020_04_web.pdf 

 

Ostrovský měsíčník – aktuální číslo duben 2020 
http://ostrovskymesicnik.cz/ 

 

 

Češka v epicentru holandského 

koronaviru: lidé se k lékaři často 

nedostanou. Čekají doma čtrnáct dní 
Radka Pokorná žije v Holandsku již řadu let a pracuje v jednom 

ze supermarketů nedaleko města Hertogenbosch asi čtyřicet 

kilometrů od Eindhoven v severním Brabantsku, tedy v samém 

centru holandského koronavirového dění. Lidi v rouškách ale 

potkává spíš náhodou… 
https://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/v-epicentru-holandskeho-koronaviru-lide-se-k-
lekari-casto-nedostanou-maji-doma-cekat 

 

 

Sedmikráska pro zdraví: Utrhněte a snězte každý den sedm květů po dobu sedmi týdnů 

Drobná sedmikráska chudobka je chutná a léčivá rostlina, kterou najdeme takřka na každém 
rohu. Hlavně na jaře svou něžnou krásou a jemně nahořklou oříškovou chutí zpestří zeleninové 

https://www.praktickeknihy.cz/specialy?fbclid=IwAR0gVxy_jIi-66O74EBOblTsl8eIQbc22bCRIAS745b-BMP1_P6ScvM6U4c
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2F1url.cz%2FVzwDd%3Ffbclid%3DIwAR1rjSlcHs2myoXceZbWbCXm4mGahCgyDg6NlWm9ntithi0rPL5LR6wHShc&h=AT1DqO0G0T3TbOaIne3rpXVvng2e5pnGGaE-U-78rgOo4PKgEiRcZ36TRDSac1oBcGAzRq_ASIgVvxfphN814Cw_w56XHdVkEcnXrKoNvA2fU40g__ylsFR-x3wmKIk6cliE8qeH1kDdeUAsPXMKnZhj2TwuFvj1lyHEAYbZVTzgsdJ2fHO7wp2Yzqx3-Grl438o241YvWmHXl06Ov6ONzE75HWljTkmOba1OmBJ6rDkWi9GjAdexcdV7GtKB_ITMzlyrcUTzlGu8dszJaz0lxDpd6oVUAsdvi_TKGYFknkazIUjWpTf0eIw_lse2voFSnVJYcnFTuOUiI4eBGYnbEJpH6cH757HHcirSpjSCh3OJJw3XuK1L-au_ZWf2KdijFKSkgo5mN4Xz4Lb6ITqNMaNdNcg7TzbWJMZzq-xVKLOK8It-xDgQbd8_N95c_qvh4a3-d6bDbusnmmU74JV1kyJ5GFZSH3D4CDJ0q9uICkbwXhjlpL1nkvsjVsEAUPvVxt5GVkxukcUtdrP9FN-BymHYiqO5U2LC8UpldLzP-mgUEWSBDS_JVaQO7xqsPo0cXXtzsxHLhUBxqyG8EXPUiHTkY9yRGhNiLttSQa8bOrYMJxSoy_vo4lR_xF31USpPDup
https://mmkv.cz/sites/default/files/krl/krl_2020_04_web.pdf
http://ostrovskymesicnik.cz/
https://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/v-epicentru-holandskeho-koronaviru-lide-se-k-lekari-casto-nedostanou-maji-doma-cekat
https://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/v-epicentru-holandskeho-koronaviru-lide-se-k-lekari-casto-nedostanou-maji-doma-cekat


saláty či chleba s máslem. Květy sedmikrásek můžeme klidně jíst rovnou na louce nebo si je 
nasbírat a udělat z nich čaj, tinkturu nebo třeba sirup. Sedmikráska skvěle funguje proti jarní 
únavě, posiluje imunitu, podporuje hubnutí, pomáhá při chřipce, uleví při dně. Snězte teď na 
jaře každý den po dobu sedmi týdnů sedm květů! Navíc má sedmikráska čarovnou moc, dříve 
lidé věřili, že chrání před zlem a přináší lásku, proto se říkalo, že chcete-li získat lásku, noste u 
sebe sedmikrásku! 

https://living.iprima.cz/zahrada/uzitkova-zahrada/sedmikraska-chudobka-zdravi-bylina-
recepty?fbclid=IwAR3gNaZXPoXk9k8_1pzWqN23fxzP3bKBbdSftORw1WHgWrgGKU952P8fZwc 

 

Vzkaz nejen čtenářkám od spisovatele Roberta Fulghuma 
Dobrý den, zdravím vás! 
Píšu vám z hor čtyřicet kilometrů jihovýchodně od města Moab v americkém Utahu. 
Dělí nás sedm časových pásem a 8 683 kilometrů. Za svítání tady bylo pět stupňů a 
až slunce zapadne, bude tady stejná teplota jako tou dobou v Praze. Přesto si 
nejsme zase tak vzdáleni. 
Každé ráno pročítám zprávy z Česka. Teď při psaní zrovna sleduji na obrazovce 
mého počítače záběry z webkamer, které zachycují dění v Praze. 
https://www.marianne.cz/clanek/vzkaz-nejen-ctenarkam-od-spisovatele-roberta-fulghuma 
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