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Vážení a milí přátelé,  

někdy na přelomu března a dubna jsem zde zmiňoval teorii jednoho izraelského 

matematika o průběhu koronavirové krize. Podle jeho výpočtu mi tenkrát 

vycházelo datum 9. května, kdy by krize mohla končit.  A toho dříve 

vzpomínaného 9. května máme právě dnes. Ještě tento rozšířený víkend trávíme 

v omezených podmínkách, ale od pondělí 11. května už by se mohl pomalu 

začínat rozbíhat normálnější život. Již jsem vám rozeslal pozvánky na úterní kratší 

květnové výšlapy, jistě jste obdrželi i propozice na víkendový pobyt uprostřed 

června na Písecku. Dnes jsem vám zaslal i propozice prvního sobotního výletu 16. 

května do Českého středohoří na Lounsko spojeného s výstupem na kopec Oblík. 

Ozvali se mi i naší cyklosturisté a Vláďa Zedník vám popisuje níže, co dosud 

prováděli. Vidíte je i na úvodním obrázku. Pravidelně mi posílá obrázky ze svých 

cest Hanka Bothová a Iva Hrubá. Všichni už se těšíte, až obnovíme naši 

pravidelnou činnost. Teď už by to chtělo jenom zapršet, abychom měli přírodu 

pěkně umytou a osvěženou. 

Na viděnou v obyčejných časech se těší FJW! 



 

 

HLASY A OHLASY Z NAŠÍ TURISTICKÉ TLUPY 
 

Vladimír Zedník – 7. 5. 2020 

Zdravím Františku, posílám ohlas z naší cykloturistické tlupy. 
    Se zájmem sleduji nejrůznější individuální výšlapy našich turistů do přírody. Také v 
cyklokroužku ostošest šlapeme - do pedálů. Nezapomenutelný byl výlet na Velikonoční 
pondělí na Jelení. Do Horní Blatné jsme jeli vlakem a pak na Jelení pokračovali po vlastní ose. 
Byli  jsme celkem čtyři. Cestou jsme potkali několik běžkařů. Divili se, proč stojíme na místě a 
poskakujeme. Odpověděli jsme, že je nám zima a poskakováním se zahříváme. Trasu jsem si 
nakonec zkrátili a z Nových Hamrů se vrátili vlakem domů. Cestou jsme vzpomínali  na dnes 
už legendární výstup na Milou, při kterém se někteří z nás vyváleli v kluzkém blátě. Někdo 
dokonce vícekrát. Velikonoční výlet jsme zařadili do stejné kategorie akcí, na které prostě 
nelze do konce života  jen tak zapomenout. Jen ti kozlové na Jelení chyběli, viď, Věro. 

    Sečteno a podtrženo, do středy 6. května jsme podnikli celkem 7 výjezdů.  To je více než 
třetina akcí za loňský rok. Vyjeli jsme si mimo jiné do Lokte přes Svatošky, do  Děpoltek, 
Radošova, do lázeňských lesů na Jungmannovu vyhlídku a jinam.  

    Jen se nám tady rozmohl takový nešvar - cyklisté často používají "sprostá" slovíčka. 
Zejména pak jedno slovo - elektrokolo. Nově si ho pořídili Áda, Eva a Alena. Po elektrokole 
šilhá Věra a další. Karel s osmi křížky na krku ještě před týdnem přijel na klasickém kole. Prý 
by mu vadily úsměšky typu - to si to někdo jezdí na elektriku. Teď ale si to ale přifičel na 
elektrokole. Měl obavy, abychom v  kopcovitém terénu neujeli. Přiznal, že dva roky ektrokolo 
doma jen hladil a opečovával. Karle, hluboce smekáme před Tvými výkony !!! 

    A ještě jeden postřeh ze zatím poslední vyjížďky. V Doubí jsme zastavili u domu Jany. 
Myslíte, že nás pozvala na kafe, i když jsme jí to navrhovali? Ani se nedivím, bylo nás totiž 
tucet. :-)    

    Na závěr jedno postesknutí - v pátek 8. května nás mělo pět odjet na týden do Chorvatska 
na kololoď. Moje maličkost, Eva Jindrová, Hanka Schimmová a další. Kdo by chtěl vědět, jak 
to na takové kololodi a běhololodi chodí, může se podívat 
tady: https://www.youtube.com/watch?v=NP-jV48K9NE&t=116s 

Letos už to asi nevyjde, takže to zkusíme příští rok. Zájemci jsou vítáni. 

S pozdravem Koronaviru zmar Vláďa 

 

Ela Kicková – 6. 5. 2020 
Ahoj Františku,   díky za krásné emaily a za veškeré informace a i fotoalba z Vietnamu, ale i z 
Kuby. Moooc na tato putování vzpomínám a  i na průvodcování Vaška Jozy.  Díky Ela. 
 K dnešní otázce: Jedná se o  Průhonický park, který založil hrabě Arnošt Emanuel Silva 
Tarouca v roce 1885. TREFA! 
     

https://www.youtube.com/watch?v=NP-jV48K9NE&t=116s


 
Hana Bothová – 8. 5. 202 
Ahoj Františku posílám rajče z dnešního výletu v menší skupině po delší době už se těšíme na 
normální pochody měj se hezky zdraví Hanka 
https://habot.rajce.idnes.cz/8.5.2020-Kfely-
K.Vary/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created 
 
Vláďa Sojka – 8. května 2020 
Zajímavé - osobnost Václava IV. a jeho doba a vztah k umění 
https://www.youtube.com/watch?v=2HCL_MzQfEg 
 
Ela Kicková – 8. května 202   

Odkaz Zonerama- na obrázek klikni a máš podrobnosti  

https://www.zonerama.com/PawlasMB 

 

FOTOHRÁTKY 
 
Dnešní obrázky z archivního koše budou z jižního karibického pobřeží ostrova Kuba. 
https://fjw.rajce.idnes.cz/2015_03_Kuba_7_-_Santa_Clara 
 
https://fjw.rajce.idnes.cz/2015_03_Kuba_8_- 
Prirodni_park_Guanayara_v_pohori_Sierra_del_Escambray 
 
https://fjw.rajce.idnes.cz/2015_03_Kuba_9_-_Trinidad_a_Cienfuegos 

 
 
Soutěž 2007 KČT Slovan Karlovy Vary– 
otázka č. 11 
Při úklidu počítače jsem si připomněl 
fotosoutěž z roku 2013. Odpovědi 
neposílejte, jen si zkuste vzpomenout jen 
sami pro sebe. Odpověď naleznete příště u 
otázky č. 12 
V které obci nedaleko Karlových Varů 

je umístěna tato pamětní deska?  
Nápověda:  Obec má něco společného 

s veverkou. 

Prémiová otázka za 3 body:  Kde v té obci je 

pamětní deska umístěna? 

Soutěž 2007 – vyhodnocení 10. kola  

Správná odpověď: Průhonický park, ve 

kterém sídlí botanický ústav AV byl 

založen roku 1885 hrabětem A.Silva 

Tarouca.  
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Nošení roušek venku skončí v červnu, oznámil Vojtěch. Prymula 
chce později 
Zakrývání dýchacích cest venku na veřejnosti by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha 
(za ANO) mohlo být zrušeno během června, pokud to vývoj epidemie koronaviru umožní. 
V uzavřených veřejných prostorách včetně vozů MHD by mělo být dál povinné. Ministr tak 
popřel, že plošné nošení roušek či respirátorů by mohlo skončit příští neděli s koncem 
nouzového stavu. 
https://echo24.cz/a/SUX4a/noseni-rousek-venku-skonci-v-cervnu-oznamil-vojtech-prymula-chce-
pozdeji?fbclid=IwAR3cyN_ba1OHo4DU7k34BkIKmj5dUgI_PcOTWLVDM6xrSBCOizejDGkUBfE#.XrL8z9
_ZMVw.facebook 

 
Již brzy se otevře Brána do Římské říše. Najdeme ji nedaleko Brna 
Terénní úpravy, poslední stavební práce zvenčí a hlavně konečné stavební práce v interiéru 
dokončují v těchto dnech dělníci v budoucím návštěvnickém centru Mušov, které ponese název 
Brána do Římské říše. 
Stavba návštěvnického centra, které bude přibližovat výsledky archeologického průzkumu 
Hradiska u Mušova i nálezy z doby římské říše, vyjde přibližně na 30 milionů korun a ústav ho 
staví za finančního přispění akademie věd. 
https://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/jiz-brzy-se-otevre-brana-do-rimske-rise-59787 
Braunovy sochy se vrátily na zámek Valeč. Návštěvníci je uvidí v netradiční 

expozici 
Na státním zámku vznikla nová expozice osmadvaceti vzácných barokních soch od Matyáše 
Bernarda Brauna. Ty budou doplněné světelnými a zvukovými efekty. Projekt připravila 
plzeňská Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara se zámkem Valeč. 
https://karlovarska.drbna.cz/zpravy/kultura/1098-braunovy-sochy-se-vratily-na-zamek-valec-s-
netradicni-expozici-pomohli-
studenti.html?fbclid=IwAR3C423IOJAmVmxwlPV9Ax_boPPs2QxHFjyHHEbXRp0BoUIM8xe68opfttA 
 

 
FlixBus obnovil spojení Karlových Varů s Prahou, zavádí 
zvláštní bezpečnostní opatření 
Most – Po útlumu provozu v době, kdy Češi kvůli mimořádným bezpečnostním doporučením a 
omezení vycházek téměř přestali cestovat hromadnou dopravou, začíná autobusový dopravce 
FlixBus obnovovat provoz na některých vnitrostátních linkách. První zelené autobusy se na české 
silnice vrací ve čtvrtek 7. května na linkách Praha-Most se zastávkami v Jirkově, Chomutově a 
Lounech, Praha-Karlovy Vary a také Praha-Liberec. 

http://www.e-karlovarsko.cz/zpravy/karlovy-vary/160080-aktualne-flixbus-obnovil-spojeni-
karlovych-varu-s-prahou-zavadi-zvlastni-bezpecnostni-
opatreni?fbclid=IwAR3FSJeqwo450etG1f8_QVVj4x1KjcvW5yEIozcowuZ_-4a3sJYC5eXFNak 
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Nový suvenýr KČT vyvolává otázku Kam teď? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

KRUŠNOHORSKÝ ÚKLID přehledně: 

1) Pytle na odpadky a pracovní rukavice si můžete vyzvednout během pátku a soboty na Jelení 
(Mezi Jeleny) a Přebuzi (Kovářská bouda), v menším počtu budou k dispozici také v přístřešku na 
Chaloupeckém parkovišti u Nových Hamrů a v altánu na Bublavě (u začátku lyž. magistrály). 

2) Pytle s odpadky zanechte podél páteřních cest (v mapce vyznačeny modře). Úklid se však 
neomezuje pouze na tyto cesty a jejich bezprostřední okolí - můžete vyrazit i na ostatní trasy 
(např. po červené turistické značce k Rolavskému vrchu, z Rolavy ke státní hranici, k Rolavskému 
rybníku atd.), pytle ale prosíme zanechat u modře vyznačených cest. V rámci NPR Rolavská 
vrchoviště (https://mapy.cz/s/cacehobace) je třeba držet se v bezprostřední blízkosti značených 
cest, mimo NPR se můžete v lese pohybovat neomezeně (na vlastní nebezpečí). 

3) Práci s odvozem odpadků nám usnadníte, pokud nám polohu pytlů nahlásíte na e-mail 
prvni.krusnohorska.ops@gmail.com nebo na telefonní číslo 605 984 074. Pro lepší přehled o 
uklizených lokalitách vás zároveň prosíme o vyplnění údajů o úklidu do této 
tabulky: https://bit.ly/KH_uklid_2020_tabulka. Vítaná je také fotodokumentace z úklidu. 

Za vaši účast a pomoc DĚKUJEME! 

https://www.facebook.com/events/518757625468293 

 
 

https://mapy.cz/s/cacehobace?fbclid=IwAR194EDCbmRF7LQNTQMjI5EIsLPrgyOWli6dx6nNlNqrxS7G6t1DXW16HDo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FKH_uklid_2020_tabulka%3Ffbclid%3DIwAR2LdsuFfV7AeSiQ7-xejrTWcrCdEAgS7WENvrDSnzf-VhQ3bjrSDwARaXc&h=AT1qxvjGL4IEzhFaEGySnzGO4pbv4_zakIbrKWW-pXUkrsucpYtezxOC8N9VzXwLubTkXIcZ0pmIODgKCkxXLEijr2vy-Rlmfan0xOem8PlYWAq5TGZhglEuHcKUm-9bjI9A4AO9SctXuyftj-gUZHUVIydLJCLEFJyKLc9JdHNv64kIg--iMIHGtW5l48dbFQ9NktnTBfyr_3xH-LrGmFAziSwOwPyPe37fSKDxd8TEbRw1lwReqHBgvnsW-B91hTkGiDBFWhh3h6q9QaG4eLsX3KlFki-hoiQwR3Hvszfuq08L8vEZQPw5uJ1aAhpqUV2pjEiZejmM6fNdYCtoSKNSODqmG62pb5B582j_76Q4IMtOLKQ4RyBTSqYrTu0H40X3MYKMK_ii00i0Oz6aBuu0TChLrfnI6yW9YZGNo0UauxzCt7KEFPOhKyH_C5XyY-Fbzz8WUsKTBJ9w1sJ2RsZ9zAPDIN5ow3Ia69sEEOxWbIFUN15aCprTRvDk1K4pZ1vaUDGMJIJrByG74uYsmTX6VkoiupNY8V7SMLQaxGXORl34BWDdQE0DAUiZBQGAzVtLqGHQDinvlttxEz6NOL3inTEdItRW94MIlvuXi041zEYvb2uQij-ebKakvART5CZYW5hJoRNGccnytySzng0tXH-ErpnfAM5YX2U17BKQHvXIag
https://www.facebook.com/events/518757625468293/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARBzyqt9JgLtNGk1lmtyBoCBZlZn3bWytzI_61LQ6sR-w6YMyARrM5tjW9gylWEBCS1F5VqVYTUKWq_J&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCO3FKsXFqjacD5vLEXUFp46jzpMr9vID1vfeGgGhqunKuXanJqhndfrKRWomGk3u851dKoCgc5sjlyYIurTFBre9sMMYwKTnTsshh0ubZzGDrzQZiyHZvOuumqvs4EgtfNsCeeu9rRkXopdm1tZ9zrkOPvWciMSO8p5HubOi-LtBAEjv50la6iDP3AdL9DJnoWAWSJxbXyP-69jccx932HJ93-ecG2WWQbv5JvCfya48WaUAVKtyewxMG9rU6O7FJvXvcmfz8mgSW0aF2BzBgafYF6m7b7aK4EuPw0lE7zakpBHEO4ZZm0GpotcEZHv-0MIRRftao4Bw_ETN3o9aCmN8JlNcFfcqXWPsd-mygt4e_ILxxkGmg-qmo


Vážení a milí čtenáři, 
na serveru Kechlibar.net byl publikován nový článek: Kdo ohlídá hlídače?. 
Zde si jej můžete přečíst celý: https://kechlibar.net/2020/05/06/kdo-ohlida-hlidace/ 
Zdraví Marian Kechlibar 
 
 
 

Padrťské rybníky • tip na výlet 
Vojenský výcvikový prostor Brdy, založený v r. 1926 a později několikrát rozšířený, 

byl téměř 90 let (a hlavně po r. 1950) pro většinu lidí územím zapovězeným, s 

přísným zákazem vstupu. To už dnes neplatí. Po dlouhých a složitých jednáních byl 

vojenský újezd k 1. lednu 2016 zrušen a jeho území začleněno do nově vyhlášené 

Chráněné krajinné oblasti Brdy. Zároveň se otevřel pro širokou veřejnost, která zde 

postupně objevuje řadu nádherných míst s rozsáhlými lesy, loukami, mokřady, 

vřesovišti či skalními útvary. Celé území má hustou síť kvalitních, většinou 

asfaltových silnic a lesních cest, které jsou ideální pro jízdu na kole. Často jde o 

jedinou možnost, jak se sem z okolních bašt civilizace (kromě vlastních nohou) vůbec 

dostat; autům sem není vjezd povolen. 
http://www.soukup-david.cz/www/aktualne/padrtske-rybniky-%e2%80%a2-tip-na-
vylet?fbclid=IwAR3FrdSF2XZwRfbW82YiqJsPxYAGlU6COVzyFgKF1Z5QwIK-Y7w8sJvHic4 
 

Rady do karantény: 
Naučte se, že jste dost dobří 
Změna: Všimněte si chvílí, kdy o sobě pochybujete a uvědomte si, že 
jste dost dobří. 
Proč: Spousta lidí za mnou chodí s tím, že na sobě chtějí něco vylepšit. 
Nejsou spokojeni se svými životy, nesou spokojeni se svými těly, 
chtějí být lepšími lidmi. Znám to, protože jsem byl jedním z nich. 
Touha změnit sebe a svůj život byla jednou z věcí, která vedla k Zen 
Návykům. Byl jsem tam a můžu říct, že to vede k velkému úsilí, velké 
nespokojenosti s tím, kdo jste a jaký je váš život. Velké zjištění, které 
mi pomohlo je jednoduše toto: už jste dost dobří, už máte víc, než 
dost a už jste perfektní. 
Jestliže už jste perfektní, znamená to, že nemusíte dělat změny, jako 
jsou změny v této knize? Tyto změny ale nemusíte dělat – součástí 
dokonalosti je ale snaha dělat nové věci, zkoušet nové věci – ne proto, 
že jste spokojeni s tím, kým jste, ale proto, že toužíte se učit o světě 
a o sobě samém. A i když jste spokojeni s tím, kým jste, můžete pro 
sebe dělat věci z důvodu vnímání sebe. 
Trvalo mi příliš dlouho, než jsem pochopil jednu starou pravdu. Není 
to nic nového, ale zjistil jsem, že když jste spokojeni s tím, kdo jste 
a kde v životě se nacházíte, všechno se změní: 
Už nebudete nespokojeni se sebou a svým životem. 
Už nebude plýtvat časem a energií na přání a snahu se změnit.ý postup zde 

Už se nebudete porovnávat s ostatními a přát si, abyste byli lepší. 

https://kechlibar.net/2020/05/06/kdo-ohlida-hlidace/
http://www.soukup-david.cz/www/aktualne/padrtske-rybniky-%e2%80%a2-tip-na-vylet?fbclid=IwAR3FrdSF2XZwRfbW82YiqJsPxYAGlU6COVzyFgKF1Z5QwIK-Y7w8sJvHic4
http://www.soukup-david.cz/www/aktualne/padrtske-rybniky-%e2%80%a2-tip-na-vylet?fbclid=IwAR3FrdSF2XZwRfbW82YiqJsPxYAGlU6COVzyFgKF1Z5QwIK-Y7w8sJvHic4


Můžete být neustále spokojeni, nehledě na to, co se děje ve světě 
kolem vás. 
Místo toho, abyste se snažili se zlepšovat, můžete trávit čas pomocí 
jiným. 
Přestanete utrácet tolik peněz za věci, které vám mají zlepšit život. 
Jak: 
1. Tento týden se sledujte a všimněte si, kdy o sobě pochybujete. 
Všimněte si, kdy se bojíte něco udělat – jen proto, že si myslíte, 
že nejste dost dobří. Všimněte si, kdy se cítíte nesví, protože 
máte s někým komunikovat – jen proto, že se bojíte, co si o vás 
budou myslet a že si budou myslet, že nejste dost dobří. 
2. Řekněte si: „Jsem nejen dost dobrý, ale jsem dokonalý takový, 
jaký jsem.“ Zkuste to, i když to zní trapně, jestli to zní pravdivě. 
Rezonuje to s něčím, čemu už věříte, nebo z toho nemáte dobrý 
pocit? Máte pocit, že ještě existují věci, které musíte vylepšit? 
3. Spočítejte svá požehnání. Lepší je se soustředit na to, co máte, 
čím už jste obdarováni. Spočítejte to, co máte, ne to, co vám 
chybí. Zamyslete se nad tím, jaké máte štěstí, že máte, co máte, 
že ve svém životě máte lidi, kterým na vás záleží a že jste vůbec 
naživu. 
4. Soustřeďte se na své silné stránky. Místo toho, abyste zkoumali 
své nedostatky, zeptejte se, jaké máte silné stránky. Oslavte je! 
Nevytahujte se, ale mějte z nich dobrý pocit a používejte je, jak 
nejlépe umíte.postup zde 

5. Spokojte se s nedostatky. Nikdo není perfektní – intelektuálně 
to všichni víme, ale emocionálně máme špatný pocit, když 
nedosáhneme na úroveň dokonalosti. Nejste perfektní a nikdy 
nebudete. Já rozhodně nejsem a naučil jsem se s tím být srovnaný. 
Určitě se snažte zlepšovat, ale nemyslete si, že někdy budete 
„perfektním člověkem“. Pokud se na to podíváte z jiného úhlu, 
nedokonalost je to, co vás dělá, kým jste. Už jste perfektní – jste 
přesně tím, kým máte být. 
6. Uvědomte si, že právě teď a tady máte vše, co potřebujete, abyste 
byli šťastní. Máte oči, které vidí? Máte schopnost ocenit krásu 
oblohy, zeleně, lidských tváří, vody. Máte uši, které slyší? Máte 
schopnost ocenit hudbu, zvuk deště, smích přátel. Máte schopnost 
cítit drsnost džínoviny, chladný vánek, trávu na bosých 
nohách… cítit čerstvě posekanou trávu, květiny, kávu… chutnat 
švestku, chilli papričku, čokoládu. Toto je zázrak a my to 
bereme jako samozřejmost. Místo toho, chceme víc, i když už 
máme vše. Chceme lepší oblečení, lepší elektroniku, větší svaly, 
větší prsa, plošší břicha, větší domy, auta s koženými sedačkami, 
které na nás mluví a masírují nám zadek. Tak trochu jsme se 
v tomto zbláznili. 
Jakmile akceptujete, že jste dost dobří, osvobodí vás to. Jste nyní svobodní, 
abyste dělali věci, protože je máte rádi, ne proto, že vás vylepší. 
Protože pro ně máte zapálení a dělají vám radost. Je zázrak, že je 



vůbec můžete dělat. 
Už jste perfektní. Být se sebou spokojen znamená uvědomit si, že 
usilování o dokonalost je založeno na představě někoho jiného o tom, 
co to vlastně „dokonalost“ je… a to jsou všechno kecy. Dokonalost je 
to, kdo jste, ne, co někdo tvrdí, že byste měli být. 
 
 

A na závěr vzpomínka na 9. květen 1945 
https://www.youtube.com/watch?v=asnuvYG8V-k 
 

Jiří Peňás. Svatá válka milionů  

Senátor, spisovatel a znalec Ruska Jaromír Štětina, jenž je pilným přispěvatel na Facebooku, 
tam umístil včera, v Den vítězství, slavnou píseň Rudé armády Svatá válka - Svěščenaja vajna. 
Snad po dvaceti letech jsem si ji poslechl. 
Je to úžasná a geniální skladba, která musela vzniknout ve stavu strašlivé naléhavosti. „Vstavaj 
strana ogromnaja...,“ vyzývá se tam: „Již vstávej, země ohromná, již vstávej v krutý boj, jde 
cháska vrahů ničemná, ji rázně bít se stroj!“ Mohutné tóny chorálu okamžitě povznesou člověka do 
stavu vytržení a jakéhosi vzrušeného omámení. Zpěv těch ruských hrdel se šíří jak posvátný plamen a 
posluchače přímo zalévá v rytmických vlnách, které stále stoupají k vyššímu a vyššímu odhodlání, až 
vyvrcholí v naprostém heroickém odevzdání. Žár nejčistšího patosu a přitom chladné a spravedlivé 
vůle a hněvu tu našel nejušlechtilejší hudební vyjádření. Je to strašné, ale s takovou písní snad člověk 
jde a zemře jaksi snáz. S takovou písní se skutečně obětuje život, neboť ona dává argumenty, stejně 
jako je dávala Marseillaisa, která dosud slibuje naplnit krví nepřátel brázdy polí. 

. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=asnuvYG8V-k

