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O svátcích 

Měsíc únor je za námi i se sv. Valentýnem, svátkem 
zamilovaných. Mne samotnou importovaný, dosti 
komerční svátek příliš neoslovuje. Nemluví ze mne bledá 
závist, přeji mladým, ať si den sv. Valentýna užijí. Nám 
kdysi stačil 1.máj. Coby pražští študáci jsme putovali na 
Petřín políbit se u pomníku K. H. Máchy. Jiným stačila 
pusa pod břízou nebo rozkvetlým stromem. I dříve 
narození si tak mohli říci beze slov: "Zamilovaní už dávno 
nejsme, ale je nám spolu dobře". Bez provětrání 
peněženky, bez reklam. S notnou dávkou škodolibosti 
sleduji před sv. Valentýnem doporučení, čím překvapit 
svého vyvoleného či vyvolenou. Letos jsem se obzvláště 
pobavila. Kromě obvyklých sladkostí a dobrého pití byla 
inzerována speciální valentýnská edice toaletního 
papíru. Vyprskla jsem smíchy s představou, jak někdo 
tímto ryze praktickým dárkem dokazuje svou 
zamilovanost. Jen jsem přemýšlela, zda jde o ukázku 
přibývajícího nevkusu nebo o recesi. Nakonec jsem se 
tolerantně přiklonila k druhé možnosti. Žijeme přece na 
místech, kde legrace byla domovem i v mnohem horších 
časech, nežli je dnešek.     
Ještě nějaký svátek jsme v únoru stačili či spíše nestačili 
oslavit? 25.únor už velké oslavy neprovázejí. Ale jistě - 
Hromnice. Konec masopustu. Jak bujaře jej slavili naši 
předkové, které čekala postní doba až do Velikonoc. V 
posledních letech se masopustní tradice obnovují. Nějak 
se nám po starých zvycích a rituálech začalo stýskat. 
Letos zůstaly masopustní kostýmy ve skříních, muzikanti 
si nezahráli a tancovat se dalo leda s mopem po kuchyni. 
Škoda. 
Teď by se slušelo napsat něco pozitivního. Jenže na žádný 
hurá-optimismus nemám chuť. Ani na ono tak často 

citované světélko na konci tunelu. Náš tunel vede tak 
trochu do zatáčky. Na jeho konec zatím nedohlédneme.  
Přece jen existuje naděje, že se alespoň něco málo změní 
k lepšímu. Víc dětí se vrátí do školy. Třeba už budu moci 
v knihkupectví vybrat knížku vnučce k narozeninám. A 
možná konečně v našem divadle uvidíme několikrát 
odložená představení. Příliš pravděpodobné to není. Ale  
m o ž n á . . . 
Před námi je měsíc březen. Ještě v něm můžeme zažít 
plískanice, bláto, ale voní jarem. A nese jeho poselství. 
Jenom se nesmíme nechat otrávit, být protivní na lidi 
kolem sebe. Protivných věcí je i tak dost. Ať se nám dál 
vyhýbá Covid, vztek i deprese. 
Držím palce vám i sobě. 
                                                                        HaŠe 

                                                                                                        

Pohled z okna 

Letošní lednová a zejména únorová nadílka sněhu 
přilákala nejen na moje krmítka nebývalé množství 
různých druhů ptáčků, které jsem mohla s radostí 
pozorovat. Pobíhám po domě s dalekohledem vždy 
připraveným po celý rok, ovšem v zimě, na krmítku se 
dějí často velmi úsměvné scénky. Jistě mi dáte za pravdu, 
že ptačí divadlo je neskutečně zajímavé, veselé i poučné. 
Věčně hašteřiví vrabčáci, opatrné sýkorky, poklidní 
kosové, a někdy i vzácnější druhy, jako jsou hýlové, 

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


dlaskové i mlynaříci, nám předvádějí scénky, jako ze 
života lidí! I při letošním sčítání ptáků na krmítkách byla 
tato skladba nejobvyklejší. Na první dvě místa se dostaly 
sýkory koňadra a modřinka, třetí byl náš panáček-černý 
fráček - kos černý. Vrabčáci byli letos odsunuti až na páté 
a šesté místo. Straky, které na krmítku zrovna rádi 
nevidíme, obsadily šesté místo. Můj nejmilejší opeřenec, 
červenka obecná, obsadila až desáté místo. Já jí ale 
fandím! Celoročně se v naší zahradě zdržuje jen jeden 
pár, ale je stále lehce rozpoznatelná, už jí nemusím moc 
hledat dalekohledem, její pronikavý, krátký zpěv a hlavně 
její výrazná oranžová náprsenka, je dobře vidět i v keřích. 
Na zemi, pod krmítkem často sbírá to, co ostatní ve 
zmatku a hašteření z krmítka vyházeli. Ona si klidně 
počká a vždy si něco najde. 
Píši o ptácích, které sleduji zatím jen na krmítku, ale oni 
už budou mít brzy jiné starosti, než jen shánět potravu. 
Budou hnízdit a z naší blízkosti se trochu vzdálí. My je o 
to více uslyšíme. Budou si prozpěvovat, lákat své 
partnery k založení rodiny, a později vychovávat své 
potomstvo. Ptáčci-zpěváčci, naši přátelé a těšitelé. V naší 
přírodě je skutečně nejvíce druhů zpěvného ptactva. Do 
řádu pěvců patří nejen již zmínění vrabci, sýkory, 
červenky, pěnkavy, kosi, čížci, stehlíci, drozdi, zvonci, ale 
i dlasci, brhlíci, hýlové. Překvapivě mezi pěvce řadíme i 
vrány, kavky, havrany a straky. Ty, které jsem již 
vyjmenovala, s námi sdílí naše teritorium celoročně, 
někteří se s podzimem vydají do teplejších krajin, ale s 
jarem se navracejí. Už se na ně těším. Budu vyhlížet staré 
známé rehky, jak zahradního, tak i domácího, jistě opět 
uvidím ťuhýka obecného, který si vybírá a chytá v letu 
brouky, je to masožravec, a jistě se k nám do zahrady 
vrátí i pěnice pokřovní a pěnice hnědokřídlá. 
O ptácích je řada písniček, říkánek, pořekadel, a s 
ptactvem je spojováno i mnoho pranostik. Ptáci byli od 
nepaměti věrnými sousedy lidí, zejména na venkově u 
hospodářských stavení, v loukách a polích. Celoročně žili 
a stále žijí v blízkosti lidi. 
Věnujte jim proto svoji pozornost, přikrmujte je/ ale 
nedávejte jim žádné kuchyňské zbytky/, vyvěšujte budky, 
vysazujte keře a stromy pro jejich úkryt i pro potravu, 
ochraňujte je, těšte se s nimi a veďte i své potomky k 
tomu, aby si ptactva vážili. Brzy nám všem zazpívají: 
,,Přijde jaro, přijde, Covid od nás odejde!“ 
                                                                                     LIMO 

 

 

Ptákem roku 2021 je káně lesní. 

 
 
Výtvarka nespí 
Přestože venku mrzne až praští a koronavirus řádí jako 
divý, výtvarný kroužek nespí. Ženy přijaly výzvu a 
zúčastnily se výtvarné soutěže pro seniory, kterou 
vyhlašuje hejtman Karlovarského kraje.  
Cílem soutěže je ukázat, že i senioři v Karlovarském kraji 
jsou aktivní a dokáží vytvořit hodnotná umělecká díla. A 
to my rozhodně umíme!!!! Každý účastník mohl přihlásit 
jednu práci do každé z kategorií. Těmi jsou – ruční práce, 
kresba, malba, grafika a fotografie. Díla budou hromadně 
předána na krajský úřad. Nebo můžete do 12. 3. svá díla 
doručit na krajský úřad osobně, a to po předchozí 
telefonické domluvě na čísle 736 650 305, případně je 
můžete zaslat poštou na adresu: Krajský úřad 
Karlovarského kraje, Jitka Čmoková, Závodní 353/88, 360 
06 Karlovy Vary.  Každé dílo by mělo být označeno 
názvem a popiskem se jménem a příjmením, adresou, 
telefonním kontaktem a věkem autora. 
O výsledcích této soutěže vás budeme informovat. 
Přejeme hodně zdaru v soutěži a těšíme se, až se budeme 
opět moci scházet v naší klubovně a společně tvořit. 
Kamila Součková 

 

Poděkování 
Přesto, že nám současná výjimečná situace nedovoluje 
se scházet, členové rady našeho spolku nezahálejí. 
Připravují akce na příznivější dobu, jsou stále 
v telefonickém nebo elektronickém kontaktu, přeposílají 
Vám e-mailem nám zaslané informace. Patří jim za to dík. 

Zvláštní poděkování patří paní Kamile Součkové, 

která obstarává pro zájemce z řad našich členů 

roušky a respirátory. 

Přeji nám všem, abychom tuto dobu přežili ve zdraví, 

neztráceli optimismus a abychom se mohli brzy zase 

scházet.                                              MW 
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