Vážení spoluobčané,
nejsem sice příznivcem velkolepých akcí a proslovů, ale to, co se chystá na středu
25.3.2020 půl hodiny po poledni, mě zaujalo.
Za prvé proto, že si velmi vážím pana Zdeňka Svěráka, za druhé proto, že už je
fakt asi čas na to, uvolnit trochu to napětí, které v sobě (ať chceme nebo
nechceme) všichni máme, ale hlavně za třetí – za třetí proto, že všichni, kteří se
denně snaží vyhrát boj s neviditelným, ale zákeřným soupeřem, si zaslouží
jakoukoli formu poděkování. Ať ví, že o nich víme. Proto jsem se rozhodl připojit
se jménem Města Janovice nad Úhlavou k níže uvedené výzvě. Nikoho nenutím,
vím, že „NENÍ NUTNO“ se k výzvě připojit, ale zvažte to.
Koronavir asi nezničíme, ale třeba nám to pomůže na něj aspoň na chvilku
zapomenout.
Michal Linhart, starosta města

TEXT VÝZVY:

Ve středu bude zemí znít písnička „Není nutno“
FacebookTwitter
Ve středu 25. března ve 12.30 hodin zazní po úvodním slovu Zdeňka Svěráka
v přímém přenosu píseň Není nutno. Stane se tak ve vysílání ČT1, na stanicích
Českého rozhlasu i v obecních a místních rozhlasech. Všichni lidé se mohou
přidat. Písničku zahrají Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř.
Záměrem je dodat si odvahu a sílu a také vyjádřit poděkování a podporu všem
lidem v první linii boje s pandemií koronaviru, tedy lékařům, sestřičkám,
lékárníkům, řidičům, hasičům, novinářům a dalším.
„Lidé sedí ve svých obývácích, sledují zprávy o počtu mrtvých a nakažených.
Chtěli bychom vykřesat vlnu jedné velké kolektivní energie, kdy v jeden moment
bude třeba milion lidí zpívat jednu píseň. Pro radost, pro povzbuzení a pro ty
tam venku, kteří se starají. Stejně jako se šíří virus, šíří se i smutek. Rádi bychom
si tímto happeningem vstříkli do žil vakcínu, která způsobí pocit sounáležitosti,“
říká kavárník Ondřej Kobza za spolek Piána na ulici, který akci organizuje.
Vyzval občany, aby si pustili televizi či rádio, otevřeli okno, sedli k pianu, vytáhli
kytaru, trubku, housle nebo třeba pokličky z kuchyňské linky a po odpočítání
začali hrát a zpívat píseň Není nutno.

