
52 AAA Aktuálně k 1. listopadu 2020. 

Vážení přátelé,  

posílám další pelmel 

informací. Připomínám 

nabídku MUDr. V. Jozy 

na očkování proti 

chřipce. Užívejte si 

pobytu na čerstvém 

povětří, řiďte se rady 

dr. Bonnie Henry a 

nezapomeňte se vrátit 

domů před devátou 

hodinu večerní. 

S pozdravem FJW! 

 

Z došlé pošty: 

30. 10. 2020 Vladimír Zedník 

Ten nouzový stav, kdy nejsou žádné turistické akce, mne neskutečně deptá. 
Doufám, že to brzy skončí. Jak si pak budu vážit třeba jen úterníků. A to nemluvím 
o zájezdech do zahraničí nebo "pouze" po České republice. Věřím, že se vše vrátí do 
normálu nejdéle do jara.  
 
MUDr. Václav Joza  
vám vzkazuje, že má k dispozici ještě 
volné očkování proti chřipce i pro ty, 
kteří nejsou jeho pacienty. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Milan Černega: 

Všichni mrazili, jen Milan Chladil. 

Všichni sbírají jedlý houby, jen Zdeněk Nejedlý. 

Všichni uchopili celé roucho, jen Stanislaw Lem. 

Všichni měli oštěpy dřevěné, jenom Jan Železný. 

Já sbíral lipový květ a Karel Heřmánek. 

Všichni dali sprint, jen Tomáš Klus. 

Všichni si vyslechli osvobozující rozsudek, jen Tomáš Ortel. 

Všichni pili, jen František Nepil. 

Všichni ryli, jen Bohumil Hrabal. 

Všichni použili kleště, jenom Zdeněk Svěrák 

 

Hana Fialová. 

Zeměpisný kvíz: tak naši milí cestovatelé - tohle je něco pro vás   

 /cs/vgp/3073   
 
 

Roberto Covizzi 22. října v 9:25  ·  

Představte si, že byste se narodili v roce 1900. 
Když je ti 14 
Začíná druhá světová válka 
a končí to, když máte 18 
s 22 miliony mrtvých. 
Krátce poté světová pandemie, 
chřipka zvaná ′′ španělština ", 
zabije 50 milionů lidí. 
Vyjdete ven živý a bez úhony, 
je ti 20 let. 
Pak ve 29 letech přežijete globální ekonomickou krizi, která začala kolapsem 
newyorského akciového trhu, což způsobilo inflaci, nezaměstnanost a hladomor. 
Ve 33 letech se dostali k moci nacisté. 
Je ti 39, když začíná druhá světová válka 
a končí, když je vám 45 Během holocaustu (Shoáh) zemře 6 milionů Židů. 
Celkem bude přes 60 milionů úmrtí. 
Když je vám 52, začíná korejská válka. 
Když je vám 64, válka ve Vietnamu začíná a končí, když je vám 75 
Dítě narozené v roce 1985 si myslí, že jeho prarodiče netuší, jak těžký je život, 
ale místo toho přežili několik válek a katastrof. 

https://online.seterra.com/cs/vgp/3073
https://www.facebook.com/roberto.covizzi.9?__cft__%5b0%5d=AZVSOCVGuOSsxlBisZ8SwdwwkdDwU2rAh3VoOzJyqUQbOOuphynxz4L3lbusG2xYamPVinAYbdk3s8drLpHvriii_mDxt_2c2LzKGvqr_gCNI7ZeZJp9Q8SzDeoeRY59EpxO7gh6O2m_be4wXySNJ816&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/roberto.covizzi.9/posts/2789299631313538?__cft__%5b0%5d=AZVSOCVGuOSsxlBisZ8SwdwwkdDwU2rAh3VoOzJyqUQbOOuphynxz4L3lbusG2xYamPVinAYbdk3s8drLpHvriii_mDxt_2c2LzKGvqr_gCNI7ZeZJp9Q8SzDeoeRY59EpxO7gh6O2m_be4wXySNJ816&__tn__=%2CO%2CP-y-R


Chlapec narozený v roce 1995 a dnes 25 si myslí, že je konec světa, když jeho balík 
Amazonky trvá více než tři dny, nebo když nedostane více než 15 '' lajků '' pro jeho 
zveřejněnou fotku Facebook nebo Instagram... 
V roce 2020 mnozí z nás žijí v pohodlí, máme doma přístup k různým zdrojům zábavy a 
často jich máme více, než je nutné. 
Ale lidé si stěžují, protože za všechno. 
Přesto mají elektřinu, telefon, jídlo, horkou vodu a střechu nad hlavou. 
Nic z toho v minulosti neexistovalo. 
Lidstvo ale přežilo mnohem závažnější okolnosti a nikdy neztratilo radost ze života. 
Možná je čas být méně sobecký, přestat si stěžovat, přijmout to, co máme a držet se toho. 

 

Levný lék na koronavirus opravdu funguje. Zabírá do 90 

minut a lze brát i preventivně 
https://www.mix24.cz/levny-lek-na-koronavirus-opravdu-funguje-zabira-do-90-minut-a-lze-

brat-i-preventivne/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-

internetu&fbclid=IwAR3mjAF9nkuYPy25uR24OmYKjeuy4US553uImxShNvg55jomiictl1k

5gW4 

 

Někdejší lázeňský park v Kyselce postupně mění vzhled 

https://vary.rozhlas.cz/nekdejsi-lazensky-park-v-kyselce-postupne-meni-vzhled-

8350418?fbclid=IwAR2HRMBufLWpa_loy2vUPns8R_3cbmylgCo8Wj7i63ps-BGDC-

dXLzr3_Oc 

 

 
 

 

https://www.mix24.cz/levny-lek-na-koronavirus-opravdu-funguje-zabira-do-90-minut-a-lze-brat-i-preventivne/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu&fbclid=IwAR3mjAF9nkuYPy25uR24OmYKjeuy4US553uImxShNvg55jomiictl1k5gW4
https://www.mix24.cz/levny-lek-na-koronavirus-opravdu-funguje-zabira-do-90-minut-a-lze-brat-i-preventivne/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu&fbclid=IwAR3mjAF9nkuYPy25uR24OmYKjeuy4US553uImxShNvg55jomiictl1k5gW4
https://www.mix24.cz/levny-lek-na-koronavirus-opravdu-funguje-zabira-do-90-minut-a-lze-brat-i-preventivne/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu&fbclid=IwAR3mjAF9nkuYPy25uR24OmYKjeuy4US553uImxShNvg55jomiictl1k5gW4
https://www.mix24.cz/levny-lek-na-koronavirus-opravdu-funguje-zabira-do-90-minut-a-lze-brat-i-preventivne/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu&fbclid=IwAR3mjAF9nkuYPy25uR24OmYKjeuy4US553uImxShNvg55jomiictl1k5gW4
https://vary.rozhlas.cz/nekdejsi-lazensky-park-v-kyselce-postupne-meni-vzhled-8350418?fbclid=IwAR2HRMBufLWpa_loy2vUPns8R_3cbmylgCo8Wj7i63ps-BGDC-dXLzr3_Oc
https://vary.rozhlas.cz/nekdejsi-lazensky-park-v-kyselce-postupne-meni-vzhled-8350418?fbclid=IwAR2HRMBufLWpa_loy2vUPns8R_3cbmylgCo8Wj7i63ps-BGDC-dXLzr3_Oc
https://vary.rozhlas.cz/nekdejsi-lazensky-park-v-kyselce-postupne-meni-vzhled-8350418?fbclid=IwAR2HRMBufLWpa_loy2vUPns8R_3cbmylgCo8Wj7i63ps-BGDC-dXLzr3_Oc
https://twitter.com/narodniknihovna
https://twitter.com/narodniknihovna


Zvláště v těchto sychravých dnech by mohl být dobrým tipem na víkendovou četbu 

román Karla Klostermanna reflektující svým názvem půvabný klimatických jev 

podzimního mlžení. Bez omezení je dostupný v  digitální knihovně Kramerius. 

https://kramerius5.nkp.cz/view/uuid:01878f80-a3bb-11e3-b833-

005056827e52?page=uuid:2c723d20-cb85-11e3-85ae-001018b5eb5c 

 

 

Pavel Šporcl 28. října v 9:32  ·  

Tuto verzi naší hymny jsem pro vás natočil před pár dny na jihu Čech, v krásné malé vísce Nesměň na úpatí 

Novohradských hor, kam jezdím od útlého dětství na chalupu. Kaplička, u které stojím, je tady zásadní. Nejenže jsem 

pomáhal před léty s její rekonstrukcí. Je především symbolem víry. A my letos, více než jindy, víru potřebujeme. Nejen 

v Boha nebo něco či někoho, kdo nás vede tímto životem a pomáhá nám zvládat dnešní nelehkou dobu. Ale především 

v nás samotné. V přesvědčení, že to, co se děje okolo nás, zvládneme. Že to překonáme svou vůlí, vytrvalostí, 

odhodláním. A pokud to alespoň trochu půjde, i pozitivním přístupem. V každé době totiž můžeme všude okolo nás 

najít něco hezkého, co nám dodá energii - v rodině, v přírodě, při poslechu krásné hudby.  

V časech minulých jsme se vždy, jako národ, zvládli z bahna či velkých problémů vyhrabat. Ten současný stav je v 

mnohém stejný. A bohužel i v mnohém jiný, protože jsme se s podobnou situací ještě nesetkali. Nevíme, co bude, a jak 

se bude situace vyvíjet. I proto jsem letos nahrál naši hymnu (oproti létům minulým) v originále, tedy v dur. Chtěl 

jsem nám všem dodat sílu, hrdost a naději, že vše zvládneme. Snad se mi to podařilo.  

Přeji vám všem hezký sváteční den Pavel Šporcl 

https://www.facebook.com/pavelsporcl/videos/359331705321130 

 

 

Kraj přispěje k vytvoření nejdelší 

hřebenové trasy v Čechách 

https://karlovarska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/2337-kraj-prispeje-k-vytvoreni-nejdelsi-hrebenove-trasy-v-
cechach.html?fbclid=IwAR0wNqzTqy8BmuvwrDrqUamfMkZ9TePwodBc_Jfe7QaR33kdMm_hR3sOKlY 

 

Ministerstvo zdravotnictví 

Informujeme: žádný z twitterových účtů, které na síti komunikují jako "ministr 

zdravotnictví" není oficiálním účtem ministra Jana Blatného. Abychom zamezili 

spekulacím, bude Jan Blatný komunikovat pouze na tomto oficiálním profilu  

@ZdravkoOnline 

 

Lidem zmizely televizní programy 
https://chebsky.denik.cz/zpravy_region/lidem-zmizely-televizni-programy-

20201031.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=cheb-

zpravy_region&utm_campaign=newsletter&tqid=jOXjYnIhAkIBAGNnY41U4PwQwjSoQ7C

ivUXX6bFUOQ 

https://kramerius5.nkp.cz/view/uuid:01878f80-a3bb-11e3-b833-005056827e52?page=uuid:2c723d20-cb85-11e3-85ae-001018b5eb5c
https://kramerius5.nkp.cz/view/uuid:01878f80-a3bb-11e3-b833-005056827e52?page=uuid:2c723d20-cb85-11e3-85ae-001018b5eb5c
https://www.facebook.com/pavelsporcl/?__cft__%5b0%5d=AZXk60azj9N-eiD8mHOIlB2cimHMKUWtVItLRc_lKRD9qN3M283SgH-jOKCOlvUMnZEouDCKGF_K4YEfIPsjw-5NeQgJzlBqkV5LGrvKQ2fzMFBBDbumoY7lSMBCNd7BJMMlQV1ZB4eQt9di4oS2qmPEgT5sxUzQI3jQ_Bj0Us3qFDSKVQhVSL6Ov5O1UAz5EUyr5b1VLBmqQd9C5tDjTIy-&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/pavelsporcl/posts/4662289167145543?__cft__%5b0%5d=AZXk60azj9N-eiD8mHOIlB2cimHMKUWtVItLRc_lKRD9qN3M283SgH-jOKCOlvUMnZEouDCKGF_K4YEfIPsjw-5NeQgJzlBqkV5LGrvKQ2fzMFBBDbumoY7lSMBCNd7BJMMlQV1ZB4eQt9di4oS2qmPEgT5sxUzQI3jQ_Bj0Us3qFDSKVQhVSL6Ov5O1UAz5EUyr5b1VLBmqQd9C5tDjTIy-&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/pavelsporcl/videos/359331705321130
https://karlovarska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/2337-kraj-prispeje-k-vytvoreni-nejdelsi-hrebenove-trasy-v-cechach.html?fbclid=IwAR0wNqzTqy8BmuvwrDrqUamfMkZ9TePwodBc_Jfe7QaR33kdMm_hR3sOKlY
https://karlovarska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/2337-kraj-prispeje-k-vytvoreni-nejdelsi-hrebenove-trasy-v-cechach.html?fbclid=IwAR0wNqzTqy8BmuvwrDrqUamfMkZ9TePwodBc_Jfe7QaR33kdMm_hR3sOKlY
https://twitter.com/ZdravkoOnline
https://twitter.com/ZdravkoOnline
https://twitter.com/ZdravkoOnline
https://chebsky.denik.cz/zpravy_region/lidem-zmizely-televizni-programy-20201031.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=cheb-zpravy_region&utm_campaign=newsletter&tqid=jOXjYnIhAkIBAGNnY41U4PwQwjSoQ7CivUXX6bFUOQ
https://chebsky.denik.cz/zpravy_region/lidem-zmizely-televizni-programy-20201031.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=cheb-zpravy_region&utm_campaign=newsletter&tqid=jOXjYnIhAkIBAGNnY41U4PwQwjSoQ7CivUXX6bFUOQ
https://chebsky.denik.cz/zpravy_region/lidem-zmizely-televizni-programy-20201031.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=cheb-zpravy_region&utm_campaign=newsletter&tqid=jOXjYnIhAkIBAGNnY41U4PwQwjSoQ7CivUXX6bFUOQ
https://chebsky.denik.cz/zpravy_region/lidem-zmizely-televizni-programy-20201031.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=cheb-zpravy_region&utm_campaign=newsletter&tqid=jOXjYnIhAkIBAGNnY41U4PwQwjSoQ7CivUXX6bFUOQ


Pozor: Bod č. 21 je teoretická novinka. 

"Rada dr. Bonnie Henry,   hlavní lékařky  z Britské Kolumbie" 

Tato lékařka z Britské Kolumbie  pomohla virus v provincii 
dostat dolů !!! S viry pracuje již 20 let. 

  
1. Možná budeme muset žít s C19 měsíce nebo roky.   Jako žijeme i s chřipkou,  nebo třeba 
žloutenkou.   Tady taky pro prevenci stačí,  pokud dodržujeme základní hygienická 
pravidla.    Nepopírejme to a přestaňme panikařit.  Nekomplikujte si příliš život.   Naučme se s 
touto skutečností žít. 
  
2. Viry C19,  které pronikly do buněčných stěn,  nemůžete zničit pitím litrů horké vody -  
prostě chodíte jen častěji na toaletu. 
  
3. Mytí rukou  a  udržování fyzické vzdálenosti  dvou metrů  je nejlepší metoda pro vaši ochranu. 
  
4. Pokud doma nemáte pacienta C19,  není nutné dezinfikovat povrchy vašeho domova. 
  
5. Balené zboží,  benzínová čerpadla,  nákupní vozíky  a bankomaty  nezpůsobují infekci.  
Pokud si umyjete ruce.   Užívejte si života jako obvykle. 
  
6. C19 není potravinová infekce.   Je spojován s kapénkami infekce,  jako je „chřipka“.  
Neexistuje žádné prokázané riziko přenosu C19 potravou. 
  
7. Při mnoha alergiích  a virových infekcích  můžete ztratit čich.   Toto je jen nespecifický příznak 
C19. 
  
8. Jakmile jste doma,  nemusíte se urgentně převlékat  a jít se osprchovat! 
Čistota je ctnost,  paranoia není! 
  
9. Virus C19  nezůstává dlouho ve ovzduší.   Jedná se o infekci kapénkovým přenosem  -  dýcháním,  
která vyžaduje blízký kontakt. 
  
10. Vzduch je čistý,  můžete se procházet zahradami a parky (stačí dodržet vzdálenost fyzické 
ochrany). Borový les  viry ničí. 
  
11. Použít normální mýdlo proti C19,  ne antibakteriální mýdlo.   Je to virus,  ne bakterie. 
  
12. Nemusíte si dělat starosti s objednávkami jídla.   Ale pokud chcete,  můžete vše ohřát v 
mikrovlnné troubě.   Tím se toho viru  - i kdyby tam byl  -  stoprocentně zbavíte. 
  
13. Šance přivést si C19 domů s botami  je jako být zasažen bleskem dvakrát denně.  
Proti virům pracuji už 20 let - kapénková infekce se tak nešíří! 
  
14. Nemůžeš být chráněn před virem tím,  že konzumujete  jablečný ocet,   šťávu z cukrové třtiny  
a zázvor!   Ale podpoříte tím výrazně imunitní systém.  Zejména tím zázvorem - v kombinaci se 
skořicí. 



  
15. Dlouhodobé nošení roušky  narušuje vaše dýchání  a hladinu kyslíku.   Noste to jen v davu.  
Ale zato - pokud jsme v davu -  nosme roušku důsledně. 
  
16. Nosit mikrotenové rukavice  je také špatný nápad;   virus se může hromadit na rukavici,   
ale i uvnitř rukavice - zejména ve vlhkém prostředí zpocené ruky  -  a snadno se přenášet,    
pokud se pak dotknete tváře. 
  
17. Lepší je pravidelně si umýt ruce.   Imunita je velmi oslabena v nečistém prostředí. 
  
18. I když jíte jídlo stimulující imunitní systém,  pravidelně choďte do parku,  k vodě  -   
a zejména do lesa.  Borový kles je ideální prostředí pro dýchání. 
  
19. Přirozená imunita se u nás lidí  po generace zvyšuje rozumnou  VÝSTAVOU (EXPOZICÍ) 
PATOGENOVÝM ČINITELŮM,    nikoli  seděním doma  a konzumací smažených,  kořeněných,  
nebo sladkých jídel  a  slazených nealkoholických nápojů. 
  
20. Nepromokněte  a  neprochladněte. 
  
21. A k tomu alkoholu  -  ten nemají viry vůbec rády ...... malá stopička tvrdého alkoholu (just a 
wee drum) rozhodně neuškodí  -  ba naopak ! 
  
Buďte chytří a buďte informovaní  -  ale berte main-streamové informace s rezervou ! 
  
Používejte svůj rozum,  nepodléhejte marketingové propagandě,   používejte mozek - proto vám ho 
Stvořitel taky dal. Žijte normálně život  -  rozumně  a  naplno. 
  
Buďte laskaví  - k jiným,  ale i k sobě,  uklidněte se   a buďte  v bezpečí. 

  

 

 

 

 
 


