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  ŽIVOT POD DIKTÁTEM NUTNOSTI   
Člověk  míní  ...  Touto  dobou  bychom  si  povídali  o
představení  v  Divadle na  Vinohradech i  v  KMD. Těšili
bychom se na dubnový zájezd. Vandrovníci by se radovali
z  prvních  známek  jara  v  přírodě.  Pár  lidí  by  si  drželo
palce,  aby dobře  vyšlo  další  přátelské setkání  v  Sedleci
včetně  vystoupení  Mihulek.  Stejně  jako  ukázky
rukodělných činností,  které  s  blížícími  se  Velikonocemi
měly  v  městském  muzeu  předvádět  členky  našeho
výtvarného kroužku. Místo toho trčíme doma. My, co nám
je už přes sedmdesát, prakticky se zákazem vycházení. Já
to respektuji,  nechci své rodině přidělávat další starosti.
Na botníku u dveří mám připravené jednorázové rukavice
a roušku (Kolikrát jsme se pro jejich nošení pošklebovali
turistům z Číny.) Náš věžák je vesnice na výšku a veřejný
prostor začíná chodbou za dveřmi bytu.     
    Z výšky svého obydlí se dívám na hradbu lesů, teď pro
mne nedostupných. I na "psí louku" pod námi, nyní tak
podivně prázdnou. Ráno prázdná nebyla. Ti starší venčili
své čtyřnohé kamarády s rouškou přes ústa a každý sám.
Pár mladších mužů absencí roušek okázale vyjadřovalo
svůj  nesouhlas.  Oni  jsou  přece  svobodní,  nezávislí,  od
nikoho si nenechají nasadit "náhubek".
    Míra nebezpečí se odnepaměti poměřuje počtem obětí.
Dokud  nejsou  mrtví,  dění  kolem  nás  může  leckomu
připadat jen jako poněkud přehnané cvičení CO. Jenže

na nemoci se také umírá. ... A zubatá si nevybírá.. Neroz-
lišuje mezi lidmi nám neznámými a našimi blízkými….
   Špatné  události  mívají  i  svou  dobrou  stránku.
Připomínám  si  slavný  koncert  na  pražské  Letné  zjara
1968, kde Václav Neckář zpíval:
                             Když loď se naklání, 
                tak lidé, lidé najdou svoji tvář
   A nacházejí ji i teď. Vlna solidarity je obdivuhodná.
Studenti  -  dobrovolníci  donášejí  seniorům  léky  i
nákupy potravin.  Z uzavřených restaurací  a jídelen pro

důchodce se rozváží jídlo až do bytů. Pedagogové, herci,
sportovci spolu s pracovníky televize připravují výukové
programy pro školáky i cvičení pro dospělé. Šijí se roušky.
To, co se s velkými finančními náklady doveze z Číny, je
jednorázový  nebo  krátkodobě  použitelný  zdravotnický
materiál  určený  pro  zdravotníky,  záchranáře,  hasiče,
policisty,  zasahující  vojáky  a  pracovníky  sociálních
služeb.  Ostatní  lidé  si  zatím  musí  poradit  sami.  A  
s pomocí druhých se to daří.
   Samozřejmě, že  dochází  i  k chybám a zmatkům. Od
vzniku  samostatné  republiky  je  stav  nouze  vyhlášen
poprvé.  Jenže  "země  koruny  české"  tu  nejsou  až  od
podzimu 1918 a faktický stav nouze zažily mnohokrát. Ti,
co tu byli před námi, museli nejspíš čelit horším hrozbám,
než je "doba náhubková". S obdivem vzpomínám na hry
Osvobozeného divadla, které dodávaly lidem optimismus
v době, kdy nad Evropou už se stahovala mračna blížící se
války.  Protože  "každá  potopa  přestane,  ono  to  tak
nezůstane a pak se teprv budeme smát."
   Proto bych své povídání ráda zakončila slovy písničky 
z  posledního  předválečného  představení  Osvobozeného
divadla, kterou se herci loučili se svým publikem:                                                                                          
                Na shledanou v lepších časech !
                                                                Ha-Še

                                                                                                   

              JARO JE TADY
Dobrá zpráva - naši opeření přátelé a společníci k nám opět
přiletěli.  Bez  ohledu  na  koronavirus  překonali  uzavřené
hranice mezi státy a v této ,,těžké době“ nám bezplatně a
bezelstně  přinášejí  dlouho  očekávanou  zprávu:,,  Zima  je
pryč,  jaro  je  tu!“  A i  když  jsme  teď  možná  v  domácí
karanténě a nemůžeme chodit po výletech a procházkách,
stačí  si  otevřít  okno,  a  díky omezenému  provozu  na
silnicích uslyšíme hlavně po ránu, ale i k večeru, už koncert
různých  ptačích  hlasů: ,,Kdo  se  nám  to  vrátil?  Kdo  se

https://mmkv.cz/cs
http://www.karlovyvarycard.cz/CS/uzitecne-odkazy.html


probral ze zimní letargie a vyzpěvuje si?“ Jistě - kos černý,
vynikající zpěvák, věrný obyvatel městských parků, našich
zahrad i sídlišť, neúnavný hledač něčeho dobrého - hlavně
žížal.  Hned za  ním se  jasně  zvonivým hlasitým trylkem
ozývají sýkory koňadry, modřinky i babky, a bylo možné i
zahlédnout  hejna  ,,tiše  pípajících“  nádherných  mlynaříků
dlouhoocasých (růžových sýkorek).  I  červenka  obecná si
vymezuje hlasitě své budoucí hnízdní teritorium. A každé
ráno,  už  3  týdny,  lze  slyšet  jasné  pískání  špaččích
navrátilců.  A tak  bych  mohla  pokračovat  dále.  Můžeme
nyní i  slyšet  hlasité volání  žluny zelené (která  má velmi
ráda  k  snědku  mravence),  ale  i  vrzavý  projev  rehka
zahradního  i  domácího.  Jistě  nám  neuniknou  hlasité
projevy vrabčích kolonií, které se z křovin stěhují na svá
hnízdní  stanoviště  -  do  závětří  střech,  pod  okapní  roury
domů a sídlištních zákoutí – to je rámusu! A tak bychom se
mohli ještě podívat na vodní plochy a jejich okolí, ale to až
někdy  jindy.              .
Nakonec  ještě  krátká  zpráva  o  výsledcích  Ptačí  hodinky
2020 - sčítání ptáků na krmítkách, do kterého se také řada
našich  členů  i  letos  zapojila.  Letos  sčítalo  přes  21  000
dobrovolníků (loni to bylo 14 000), nejpočetněji zastoupen
na  krmítku  byl  vrabec  polní,  vrabec  domácí  a  v  těsném
závěsu  to  byly  sýkory  koňadry.  Ptákem  roku  2020  je
vyhlášena  Jiřička  obecná  -  tak  hlavy  vzhůru  a  přemýš-
lejte, kdo Vám to létá nad hlavou:,, Jiřička nebo vlaštovka ?
Poznáte ten rozdíl ?“ Do nadcházejících jarních dnů Vám
přeji hodně optimismu a naději, že vše překonáme, tak jako
naši  malí  opeřenci  každoročně  překonávají  zimu a tisíce
kilometrů k návratu ,,Na rodný práh!“                  LiMo

 P Ř I P R A V U J E M E 
   Bude upřesněno, příp. změněno dle   
              aktuální situace :

Společenské, kulturní a jiné akce:
16.05. 2020 - společenská zábava na téma  „Veď mne 
dál, cesto má …  s country kapelou HOBLÍCI
----------------------------------------------------------------------------------
   Vydává rada spolku SENIOŘI Karlovy Vary, z.s.,  
               nám. Horákové 4, 360 01  Karlovy Vary 

20.06. 2020 - společenská zábava na téma  „Léto ve 
svěžím rytmu“ s triem Jindra Kulhavý (klávesy, kytara), 
Karel Čermák (housle) a Jiří Svoboda (harmonika),
vystoupení pěveckého kroužku „Mihulky“

Zájezdy:

22.04. - Litoměřice – hrad, historie vinařství, degustace, 
dílna ručního papíru,

13.05. - Protivín – krokodýlí ZOO, zámek Kratochvíle, - 
prohlídka 

05.-14.06.2020 – Léčebný  pobyt  v maďarských lázních 
Harkany, 

05.-12.09.2020 – Jizerské hory - pobyt v penzionu Kitty 
v Lučanech nad Nisou, 

01. – 04.10.2020 – Poznávací zájezd   “Za památkami a 
krásami  jižní Moravy“ – Mušovská jezera, Pasohlávky, 
Pálava, Mikulov, Lednice, Valtice, Petrov, Špilberk

    Do odvolání pozastavena činnost kroužků:

 Pěvecký kroužek  „Mihulky“ 
 Cvičení paměti
 Turistika "Vandrovníci"
 Kresba, malba   
 Výtvarná dílna  
 Sport: turnaj v bowlingu                                         

                                                                          
 Do odvolání je uzavřena klubovna spolku 

Vážení přátelé,
v  současné  nelehké době Vám chceme popřát,  aby se
Vám   vyhnuly   všechny   viry   včetně   nešťastného
koronaviru. Myslíme na Vás, věříme, že všechny zákazy
a   nařízení,   v   této   situaci   tak   potřebné,   povedou   při
jejich   dodržování   k   jejich   brzkému   odvolání,   a   tím 
k obnovení našich aktivit. Některé akce už byly zrušené,
některé se pokusíme odložit na příznivější dobu.
Jakmile skončí nouzový stav, budeme Vás informovat o
tom,   kdy   a   jak   se   budou   vracet   peníze   za   zrušená
divadelní představení a za zrušený zájezd.
Přejeme Vám klidné prožití jara, hodně sil a pevných
nervů a těšíme se brzy na shledanou.
Pokud by někdo z Vás potřeboval jakoukoliv pomoc, 
zavolejte na telefonní číslo 604 627 665 - M. Wrbiková. 
Pokud to bude v našich silách, rádi Vám pomůžeme 
nebo pomoc zprostředkujeme.

Za radu spolku Senioři Karlovy Vary       
                   předsedkyně Marie Wrbiková 
---------------------------------------------------------------------
mail :      seniorikvzo@seznam.cz   , seniorikvzs@seznam.cz 
Webové stránky: www.seniorikvzo.cz  
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