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Poznejte Blatensko - 2. část
Třičtvrtě roku 

uplynulo od vy-
dání první části 
brožury “Poznejte 
Blatensko”.  Bro-
žura doporučova-
la kratší okružní 
výlety 5 - 15 km 
nepříliš vzdálené 
od Blatné tak, aby 
to bylo v souladu 
s požadavky teh-

dejší epidemiologické situace. Předpokládal 
jsem, že brzy dojde k uvolnění cestování 
a poklesne zájem o místní turistiku. Proto jsem 
s pokračováním popisu tras po Blatensku vydá-
ním druhé části nespěchal. Situace s omezením 
cestování se však neměnila, ba právě naopak.   

První část popisovala výlety v místech 
historického Blatenska, tedy zhruba v obrysech 
někdejšího okresu Blatná, který platil do roku 
1960. Je to oblast, kterou, co se týká rybníků, 
popisuje trilogie Rybníky na Blatensku (Jiří 
Sekera, Jan Kurz). Tuto oblast jsem měl, coby 
autor její fotografi cké části, podrobně procho-
zenu. Je proto nasnadě, proč popis tras 1. části 
byl právě odsud.

Zájem o publikaci byl, ale nechali se slyšet 
starostové některých obcí, které sice spadají 
do Svazku obcí Blatenska, ale nejsou součástí 
historického Blatenska. Rádi by měli podobnou 
publikaci, která by zahrnovala i jejich oblast. 
Tato přání a současná, stále se zpřísňující hy-
gienická opatření, mne inspirovala k sestavení 
druhé části brožury. Jelikož mi jižní část sou-
časného Blatenska nebyla tak důvěrně známa, 
vydal jsem se s manželkou a fotoaparátem 
na další průzkumy. I zde zůstala zachována 
zásada okružních výletů 5 - 15 km po převážně 
neznačených, nebo zaniklých cestách. Každá 
trasa je popsána slovem, mapou i fotografi emi 
na dvoustraně tak, aby její sledování v terénu 
bylo co nejpohodlnější. 

Při podrobnějším poznávání této oblasti 
jsme si uvědomovali fenomén zániku krás-
ných historických cest obložených kameny, 
svezenými našimi předky z polí. Je logické, 
proč tyto cesty zanikají - jsou příliš úzké pro 
současnou techniku. Proto zůstávají nepouží-
vány a zarůstají trním. Nové “cesty” bývají 

vyježděny v sousedících polích a lukách. Jsou 
tu i příkladné vyjímky, jako např. cyklostezka 
mezi Mečichovem a Čečelovicemi. Mezi 
Doubravicí a Milčicemi se obnovuje cesta 
obložená “maxikameny”. Tato cesta, která 
obsahuje i historický kamenný můstek přes 
Brložský potok, již byla vymazána z turistické 
mapy. Přesto jde jedna z tras právě po ní. Bylo 
by dobré, kdyby se do toho vložil památkový 
ústav a některé z cest zapsal mezi památkově 
chráněné nemovitosti a vynaložil prostředky 
na jejich obnovu. Např. jako cyklostezky, nebo 
turisticky značené cesty. 

Při cestách je dobré dívati se kolem sebe, 
a to nejen k obzoru. To si uvědomila manželka, 
když s pobavením četla název ulice vycházející 
z Mečichova: “Hovínková”. Vtom do toho 
šlápla…
Pro konkrétnější představu, kudy Vás brožura 
provede, uvádím názvy kapitol:
Blatenka - Mračov
Blatná - buzický dvůr
Březí - tisovské a újezdecké rybníky
Čekanice - Milčice
Hvožďany - Leletice - Tisov
Jánošík (kámen mezi Blatnou a Tchořovicemi)
Kadov - Velká Kuš
Kasejovice - Důl sv. Jakuba - Polánka
Lažany - Doubravice
Lnáře - Pole - památníky americké armády
Lnáře - Újezd - Kasejovice
Mečichovské rybníky
Myštice - Kosatín
Pacelice - vrch Hradiště
Radomyšl - Rovná
Radomyšl - rybníky
Sedlice - Pilský mlýn
Uzeničky - Podruhlí - Hostišovice
Vrbno - Lažánky
Záboří - Velká Kuš - Čečelovice

Brožura vyjde v dubnu 2021 a bude možné 
ji zakoupit:
v internetovém knihkupectví Kanzelsberger: 
www.dumknihy.cz
v prodejně Kanzelsberger Blatná
v infocentru Blatná
objednat u autora: telefon - 774401432, email 
- jan.kurz@tiscali.cz

Příjemné čtení a ještě příjemnější cestování 
Vám přeje                                        Jan Kurz
(Vyšlo v Sobáčku).

SVĚTOVÝ FENOMÉN 
BLATNÁ – MĚSTO RŮŽÍ
Listováním v cenících růží z Blatné nará-
žíme na poněkud prapodivný fenomén 
Böhmových růží, a to v podobě jmen 
jeho výpěstků. Objevují se zde názvy jako 
„Máňa Böhmová“, „Dr. Karel Kramář“, „Ge-
nerál Štefánik“, „Ministr Rašín“ nebo „Choť 
pěstitele“ a mnoho dalších. Spojíme-li si 
tuto skupinu názvů růží s jeho záměrem 
prorazit mimo region i mimo Českosloven-
sko, musí nám přijít hned na mysl, že to 
pravděpodobně nebyl moc dobrý tah pro 
mezinárodní trh. Jen si zkuste představit 
Angličana, Němce nebo Francouze, jak se 
snaží vyslovit jméno růže „Choť pěstitele“. 
Tento název se dal ještě přeložit, avšak  
u vlastních jmen jako Karel Kramář, kde je 
obsaženo snad nejtěžší české písmeno Ř, 
si to jen těžko dokážeme představit. Přesto 
se Jan Böhm uchyloval neustále k českým 
názvům pro své růže. Proč?

„Jména svých nových druhů volil jsem 
obyčejně tak, abych jimi prokázal vděč-
nost vynikajícím mužům našim i cizím 
i své rodné zemi.“ napsal Jan Böhm ve 
svých vzpomínkách v roce 1931. Z mar-
ketingového hlediska podniku cílícího na 
zahraniční trh, to může připadat jako ne-
smysl, avšak Böhm si byl pravděpodob-
ně vědom skutečnosti, že jeho odběratelé 
tvoří pouze úzkou specifickou skupinu,  
a proto neváhal tímto způsobem propa-
govat Československo po celém světě: 
„…učí se cizina česká jména aspoň znáti  
a vyslovovati…“ 

Jak je patrné, jeho záměr propagace vel-
kých osobností se vázal i na vlastní rodi-
nu, které byl vděčný za jejich obětavost. 
Proto první růži nazval po své prvorozené 
dceři Máně Böhmové. Nezapomínal ani 
na své město, ve kterém začínal a které jej 
postupem času začalo podporovat, až se 
samo proměnilo díky růžovým plantážím 
na město růží. 

(pokračování uvnitř)
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Vážení spoluobčané,
v minulém čísle Blatenských listů byl 

komentován vyhlášený záměr prodeje nemo-
vitostí na Vinici. Jedná se o pozemky st.p.č. 
447, p.č. 969/2, p.č. 971/60  a  stavbu s čp. 
394, vila Theodora Fialy. Naše rozhodnutí 
nebylo činěno neuváženě. Objekt je značně 
poškozen. Posudek na posouzení dřevěných 
konstrukcí objektu od Ing. Soukupa a staveb-
ně technický posudek objektu od Ing. Chalup-
ského předpokládá návrh rozpočtu na případné 
rekonstrukce či opravy objektu v hodnotě 
6.270.472,- Kč. Konečné náklady by byly 
navýšeny o vybudování inženýrských sítí, 
neboť k objektu není přivedena el. energie, 
vodovod ani kanalizace. Dalším negativem 
je přístup k nemovitosti a možnost parkovaní, 
pokud by objekt sloužil širší veřejnosti. V žád-
ném případě se nezříkáme naší povinnosti 
pečovat o kulturní památky. Sami se můžete 
přesvědčit, že tyto nemovitosti jsou nejen 
udržovány, ale především funkčně využívány, 
např. Základní škola J. A. Komenského čp. 
387, budova  čp. 212 (muzeum), budova  čp. 
4 (Základní umělecká škola).  

Příjmy města jsou převážně závislé 
na celkové ekonomické situaci naší země 
a nikdo z nás neví, jak se bude situace v tom-
to a dalších letech vyvíjet. Město čekají 
investice na vybudování čističky odpadních 
vod, dlouhodobě se řeší absence víceúčelové 
sportovní haly, vybudování venkovního zim-
ního kluziště či příprava stavebních pozemků 
na výstavbu rodinných domů v lokalitě Saha-
ra. Snažíme se hospodařit tak, abychom město 
nezatížili úvěry a naopak vytvořili fi nanční 
rezervu na plánované investice. 

Zdeňka Braunová, Ing. Robert Flandera, 
Ing. Václav Cheníček, Mgr. Marcela Karbano-
vá, Ing. Petr Linhart, Bc. Kateřina Malečková, 
Ing. Martina Michalová, Pavel Ounický, 
Bc. Jiří Scheinherr, Luboš Srb, Mgr. Iva Tvr-
dá, Zbyněk Tvrdý, Miroslav Vaněček   

Vzhledem k mimořádným opatřením nabízí naše škola rodičům budoucích prvňáčků online 
portál pro seznámení se s naší školou na webové adrese 

https://sites.google.com/zsjak-blatna.net/predstaveni-zsjak
Celá grafi cká podoba pozvánky na web. prohlídky školy je k dispozici v elektronické verzi 
Blatenských listů.

PRAVÉ, NEFALŠOVANÉ KALENDÁŘNÍ 
JARO JE TADY

Tak jsme se přeci jenom dočkali, o víken-
du defi nitivně končí letošní poměrně dlouhá 
a nevlídná zima a začíná kalendářní JARO 
nebo také VESNA, jak říkají básníci. Nyní 
již opravdu můžeme očekávat oteplení a s ním 
i bouřlivé  probouzení se přírody. Pokud by se 
ještě ZIMA tak snadno nechtěla vzdát, budou 
to již jen poslední záchvěvy, se kterými si 
sluneční paprsky snadno poradí.

SVATÝ JOSEF S TVÁŘÍ MILOU KONČÍ 
ZIMU PLNOU (19. 3.)
NA SVATÉHO JÁCHYMA, SKONČILA SE 
UŽ ZIMA (20. 3.)

Jistě se i v nás probudí nový život, a i když 
ho máme v současné době značně omezený, 
najdeme si nějakou činnost, na kterou jsme 
dříve neměli čas a která nás potěší. Třeba si 
přečteme nějakou odloženou knihu nebo se 
pustíme do jarních prací na zahradě a zároveň 
se budeme i nadále připravovat na blížící se 
jarní svátky – VELIKONOCE.

Přírodní květinové dekorace zútulní náš 
byt a poskytnou nám tolik potřebnou radost. 
Pro radost našich dětí se také můžeme pustit 
třeba do pečení velikonočních perníčků, se 
kterými nám ony velice ochotně pomohou. 
Malování a pečení perníčků má v našich 
zemích také dlouhou tradici. Velikonoční 
medové perníčky mají hlavně tvary vajíček, 
kytiček, zvířátek mláďátek a srdíček. Jsou 
nejen vhodné k mlsání, můžeme s nimi také 
přizdobit jarní dekorace.
PRODEJ NA TŘ. J. P. KOUBKA 3 JE 
I NADÁLE UZAVŘEN

Termín otevření zatím stále neznáme, si-
tuace v naší zemi není dobrá, proto vám nyní 
můžeme nabídnout  jen náhradu ve formě 
našeho internetového e-shopu www.lidove-
-remeslo.cz

Symbolem jar-
ních měsíců i jar-
ních svátků jsou vý-
robky z čerstvého 
proutí, které vám 
také nyní ve vel-
ké míře můžeme 
nabídnout. Pokud 
potřebujete něja-
ký nový koš, ať již 
na dřevo, bylinky, 
seno, trávu, houby, 

ovoce, zeleninu nebo brambory, nyní je ten 
pravý čas si ho objednat. V letních měsících 
bývají často již vyprodány.

JARNÍ OČISTA A SBĚR BYLIN
Po dlouhém zimním období je důležitá 

jarní očista těla, se kterou nám pomohou 
právě rašící čerstvé byliny. Jednou z raných 
a nejznámějších je kopřiva dvojdomá, kterou 
můžeme použít v kuchyni do polévek, omá-
ček, pomazánek, salátů, jako špenát, pesto 
nebo bylinný čaj. Další v posledních letech 
velmi oblíbenou bylinou je medvědí česnek, 
který jsme po řadu let prodávali. V letošním 
roce vám sadbu můžeme také nabídnout, 
a to na blatenském www.scuk.cz, k vyzved-
nutí každé úterý odpoledne na Blatence 20 
(u křížku).

Další jarní byliny, které nasbíráte v pří-
rodě jsou např.: podběl, plicník lékařský, 
sedmikráska, petrklíč, podléška, fi alka, poz-
ději  pampeliška a další. V současné době je 
také vhodný čas na sběr kořenů. Právě kořen 
z pampelišky je vhodný zejména na očistu 
jater. Přidává se do bylinných směsí, také se 
praží a připravuje se z něho pampelišková 
káva. Pokud se do výroby  i sběru nechcete 
pustit sami, můžete je zakoupit v někte-
rých prodejnách zdravé výživy. V současné 
době  i na e-shopech, kde také najdete návody 
na přípravu bylinných směsí, tinktur, mastí aj.
O SVATÉM KVIRINU UŽ JE  TEPLO 
I VE STÍNU ( 30. 3.)
O SVATÉ BALBÍNĚ UŽ JE U NÁS 
PO ZIMĚ! (31. 3.)

 Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Zprávy
z radnice

Vítání občánků města se v roce 2021 
vzhledem k situaci okolo opatření 
COVID-19 neuskuteční 

Narozené děti o příspěvek 4.000 Kč nepřijdou. Maminkám bude 
zaslán na účet nebo vyplacen  v pokladně MěÚ Blatná, tř. T. G. Ma-
saryka 322.

Narodilo se vám miminko v období od 1. listopadu 2020 do 
28. února 2021, máte trvalý pobyt v Blatné nebo jejích částech 
a splňujete zásady pro výplatu příspěvku narozeným dětem? Zašlete 
elektronicky žádost o výplatu příspěvku a prohlášení o bezdlužnosti 
(formuláře je možné stáhnout na níže uvedené webové adrese) na e-
-mail: mesto@mesto-blatna.cz. 

Pracovnice  Odboru správního a živnostenského úřadu MěÚ Blat-
ná vás budou po ověření splnění podmínek telefonicky kontaktovat 
a dohodnou termín výplaty příspěvku. Doporučujeme využití možnosti 
zaslat příspěvek bezhotovostně na účet.

Pro více informací kontaktujte pracovnice odboru na tel. 
383 416 202 - 205, další informace (zásady výplaty, žádost, prohlá-
šení) naleznete na webových stránkách https://www.mesto-blatna.cz/
obcan-1/vitani-obcanku/.

 Ing. Hana Valachová, vedoucí odboru 
správního a živnostenského úřadu

REGISTRACE OČKOVÁNÍ PROTI Covid-19

Od jakého data je možné se 
registrovat k očkování proti 
Covid-19?
Aktuálně se mohou registrovat oso-
by starší 70 let.

Jak je možné se regis-
trovat?
Registrovat se můžete:
- na webových stránkách 
http://registrace.mzcr.cz
- na bezplatné telefonické 
lince 1221

Nevíte si rady s registrací 
 k očkování proti Covid-19?
Pokud si nevíte rady, volejte pracov-
níky Sociálního odboru Městského 
úřadu v Blatné, kteří Vám s registrací 
pomohou.

Telefon: 383 416 212 nebo 383 416 213
Volat můžete v pondělí a ve středu od 8,00 do 12,00 a od     
13,00 do 16,00 hodin.

OZNÁMENÍ
Ředitelství Mateřské školy 

Blatná, Šilhova
a Mateřské školy Blatná, Vrchlického

vyhlašují
zápis dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022.

Zápisy se budou konat bez přítomnosti dětí a rodičů
v termínu od 3. do 7. května 2021

V souvislosti s epidemiologickou situací žádáme rodiče, aby si 
potřebné formuláře k zápisu předem vytiskli nebo vyzvedli v dané 
budově MŠ. Formuláře a potřebné informace najdete na webových 
stránkách MŠ.

https://skolkasilhova.estranky.cz/
https://ms-vrchlickeho.estranky.cz/

Podání žádosti a potřebných dokumentů proběhne bezkontaktní 
cestou – poštou či osobním podáním – vhozením zalepené obálky 
do speciální schránky v budově MŠ.
Doklady a formuláře potřebné k zápisu:

- vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí dítěte do MŠ
- Čestné prohlášení o očkování
- kopie rodného listu dítěte
- kopie očkovacího průkazu dítěte

Petlánová Hana, Strnadová Dana
ředitelky MŠ

Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště 
ve Strakonicích, oznamuje, že podání určená pro daňovou 
správu je nově možné vhodit i do sběrného boxu umístěného 
v budově Městského úřadu v Blatné v prostoru před pokladnou. 
Box bude veřejnosti přístupný v úředních hodinách městské-
ho úřadu. Box bude pravidelně vybírán stejně jako schránka 
fi nančního úřadu umístěná na budově na tř. J. P. Koubka 91, 
kde jsou kanceláře fi nančního úřadu. Vzhledem k pandemické 
situaci jsou i nadále kanceláře fi nančního úřadu v Blatné uza-
vřené. Finanční správa doporučuje veřejnosti, aby maximálně 
využívala elektronickou formu komunikace při odevzdávání 
daňových přiznání. Bez jakýkoliv sankcí lze v roce 2021 podat 
daňové přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob 
elektronicky do 1. června 2021 nebo zaslat poštou či vhodit 
do schránky úřadu nejpozději do 3. května 2021. 

Telefon na ústřednu úřadu ve Strakonicích: 383 363 111.

Pomocník pro očkovací centra 
dobroočko.cz je na světě!

Portál chcipomoct.cz propojuje dobrovolníky s provozovateli 
očkovacích center po celé České republice. Dobrovolníci si nově 
sami mohou vybrat očkovací centrum a směnu, která jim vyhovuje 
na webu dobroočko.cz. 

Portál chcipomoct.cz, v reakci na zvýšenou poptávku dobrovolní-
ků do očkovacích center, která stále roste, připravil novou webovou 
aplikaci Dobroočko. Nová webová aplikace dobroocko.cz umožňuje 
dobrovolníkům po registraci vybrat si, ve kterém očkovacím centru 
chtějí pomáhat a rovnou se nahlásí na jednotlivé směny, které vyho-
vují jejich časovým možnostem. Dobroočko mohou využít bezplatně 
ke zjednodušení své práce všechna očkovací centra v ČR.

(Celý článek najdete na webu Batenských listů).
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IDENTITA, KONTEXT A SELSKÝ ROZUM
K napsání tohoto příspěvku mě inspiroval článek Mgr. Pavly 

Váňové Černochové „Identitu nekoupíš. A neprodáš“ z minulého čísla 
Blatenských listů (č. 4, str. 6) pojednávající o identitě, blatenských 
růžích, Vile Fiale a šířeji o vrchu Vinice. Cosi mi v něm chybělo a cosi 
mi v něm vadilo.

Svoji osobní, blatenskou, ale i národní identitu neodmyslitelně 
spojuji též s pivem. Kdysi jsem slýchával, že Blatná má nejvíce 
hospod na počet obyvatel v celé republice. A dlouhé roky jsem bral 
jako samozřejmost, útěšnou a radostnou, že v Blatné mohu navštívit 
přes dvacet občerstvoven, kde mi nalijí točené pivo, mnohem později 
dokonce i blatenské, našeho znovuobnoveného Kohouta, který na-
vazuje na více než pětisetletou tradici vaření piva v Blatné. Zaniklé 
historické hospody jako „Myslivna“, „U lva“, „Na rychtě“, „Jublák“ 
(kdo by si ještě relativně nedávno pomyslel, že městské nádraží bude 
bez restauračního zařízení) by mohly o zkoušeném charakteru našem 
i našich předků barvitě vyprávět a poněkud podvratně spoluutvářely 
nejednoznačný ráz našeho města. Když jsem si před covidem nad 
pivem posteskl nad (vy)mizením klasických putyk z blatenského mís-
topisu, kamarád mi na to řekl: „Mladý už prostě do hospod nechodí, 
zajedou si na pumpu, koupí energeťák a pak si o kousek dál dají péťu“ 
(pervitin). Každý ví, časy se mění…

V neděli 7. března 2021 jsem se v Praze pracovně účastnil dvou 
demonstrací proti covidovým opatřením (a bůhví proti čemu všemu 
ještě). Policistům bylo spíláno, že jsou estébáci a gestapáci, demon-
stranti se přirovnávali k bojovníkům ze 17. listopadu, tvrdili, že žádný 
covid neexistuje, a když si od nich policista kvůli ztotožnění převzal 
jejich občanský průkaz výjimečně bez rukavic, odmítali si ho vzít zpět 
s tím, že je kontaminován atd. apod. aj. A tehdy jsem si opět vzpomněl 
na Švejka, který je často a mylně pojímán jako zosobnění české povahy. 
Vzpomněl jsem si na Švejka, ovšem ne jako na bodrého vykuka, který 
svým osobitým přístupem ze všeho vítězně a s úsměvem vybruslí, ale 
jako na bezcharakterního pitomce. Nezapomínejme totiž, závěrečné 
fi lmové zvolání Švejka při bombardování: „Co blázníte, vždyť jsou 
tady lidi!“ Haškovy knihy zcela postrádají, tam totiž Švejk žádné 
ohledy na své bližní, respektive na nikoho a na nic nemá a nebere. 
A tváří v tvář novodobým revolucionářům (některým jen upřímně 
zoufalým z nestydatých chaotických nařízení „krizového manažera“ 
a ze ztráty příjmů) jsem si také znovu uvědomil důležitost namnoze 
upozaďovaného humanitního vzdělání představovaného předměty 
jako dějepis a společenské vědy. Právě tyto disciplíny nás učí vnímat 
svět v širších a hlubších perspektivách, díky znalostem kontextu nás 
upevňují v našem lidství a občanství, vychovávají nás k toleranci, 
solidaritě, úctě, odpovědnosti a demokracii.

A tím se oklikou a trochu paradoxně dostávám k vinickému vrchu. 
Při pohledu kolem sebe a do zrcadla jsem přesvědčen o dlouhodobé 
neudržitelnosti jinak chvályhodných snah některých zapálených 
spoluobčanů v každém zajímavějším veřejném objektu budovat 
nějaké kulturní nebo komunitní centrum. Většina státem chráněných 
nemovitých kulturních památek ve městě Blatná patří soukromým 
subjektům, přesto je o ně dobře pečováno a i my se z nich minimálně 
navenek můžeme těšit. Mám dojem, že sice implicitní, nikoliv však 
bezvýznamné referendum o osudu Vily Fialy proběhlo při posledních 
komunálních volbách. Děkuji blatenským zastupitelům, že na vinickém 
kopci neplánují žádnou osvěžovnu! Až se tam zase s dětmi v potu tváře 
vyšplhám, po žádné kávičce se mi ani nezasteskne. A i kdyby se tam 
točilo nejlepší pivo široko daleko, stejně bych si neodpustil zabručet: 
„Tolik zbytečně vyhozených peněz, a z našich kapes!“ Možná přízemní 
česká povaha, možná však vítězství zdravého selského rozumu nad 
spasitelským velikášstvím. Ano, zde by měly kvést růže. Ano, zachraň-
me svět a udělejme ho lepší! Ale respektujme přitom druhé.

Vlastimil Váně

Provozní doba sběrných dvorů
Od pondělí 15. 3. 2021 je otevřen nový sběrný dvůr v Riegrově ulici.
Provozní doba nového sběrného dvora:
Provozní doba - letní provoz - od 1. 5. do 31. 10.

Den Dopoledne Odpoledne
Pondělí 9:00 – 12:00 14:00 – 17:00
Úterý 9:00 – 12:00 14:00 – 17:00
Středa                                                      9:00 – 17:00
Čtvrtek 9:00 – 12:00 14:00 – 17:00
Pátek 9:00 – 12:00 14:00 – 17:00
Sobota 9:00 – 12:00 zavřeno
Neděle zavřeno zavřeno

Provozní doba - zimní provoz - od 1. 11. do 30. 4.
(liší se pouze odpolední hodiny oproti letnímu provozu a to tím, že 
je otevřeno do 16.00 h.)

Sběrný dvůr v Čechově ulici zůstane v provozu. Dojde ale ke zkrácení 
provozní doby:
Provozní doba SD ul. Čechova od 15. 3. 2021:
(celoročně, není zimní a letní provoz)

Den Dopoledne Odpoledne
Pondělí                         zavřeno
Úterý 9:00 – 11:00 15:00 – 16:00
Středa                         zavřeno
Čtvrtek 9:00 – 11:00 15:00 – 16:00
Pátek                         zavřeno
Sobota                         zavřeno
Neděle                         zavřeno
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čte-
náři,

před léty jsem překvapivě 
v Levných knihách narazil 

na Kosmovu kroniku českou. Koupil jsem 
jí spíše jako kuriozitu a až když jsem v ní 
po nějakém čase zalistoval, pochopil jsem, že 
mám v rukách úžasné literární dílo. Záhy si 
vydobyla čestné místo na mém nočním stolku.

Kosmas byl „děkanem pražského koste-
la“ a zemřel jako osmdesátiletý v roce 1125. 
Kronika tedy vznikla zhruba před 900 lety a je 
sepsána latinsky. V originále bych si ji bohužel 
nepřečetl, ale předpokládám, že český překlad 
Karla Hrdiny je neméně kvalitní.

Kosmova kronika je jeden z prvních textů, 
zachycujících základní mýty a legendy kmene 
Čechů. Ty byly následně mnohokrát převy-
právěny a doplňovány. Známe je z dějepisu, 
od Jiráska, Vančury, i od Spejbla a Hurvínka: 
příchod praotce Čecha k Řípu, dívčí válka, 
předák Krok a jeho dcery, Přemysl Oráč a tak 
dále, až po prvního historicky doloženého 
knížete Bořivoje kolem roku 870. Přečíst si 
to v Kosmově podání je ale docela zážitek. 
Stejně jako jeho líčení následujících dějů až 
do roku 1125.

Kosmas se ovšem nespokojuje s pohád-
kou o praotci, a odvíjí české dějiny rovnou 
od potopy světa a stavby babylonské věže; 
po zmatení jazyků prý někteří z prchajících 
dorazili až do Germánie, kde nalezli „…
kraj, kolem dokola obklíčený horami, jež se 
podivuhodným způsobem táhnou po obvodu 
celé země, že se na pohled zdá, jako by jedno 
souvislé pohoří celou tu zemi obklopovalo 
a chránilo.“ Jako geograf skládám poklonu 
tomuto stručnému a výstižnému popisu české 
kotliny.

Ale stejně mi vrtá hlavou, jak to s tím 
příchodem Čechů vlastně bylo. Kosmas totiž 
pojmy „Čech“ a „Čechy“ nezná, zmiňuje 
pouze náčelníka jménem Boemus, a podle něj 
kraj nazvaný Boemia. Je to jedna z hádanek, 
jakých je v Kosmově kronice skryto nespo-
čet. Generace badatelů si těmito záhadami 
lámaly hlavy a rozdílných výkladů postupně 
přibývalo, od serióznějších až po absurdní. 
Například podle jedné teorie byl Přemysl pře-
jmenovaným Rostislavem z Velkomoravské 
říše… Lepší je zůstat u samotného Kosmase.

Děj kroniky není zdaleka souvislý, ale 
obraz doby vysvítá z četných epizod zřetelně. 
Ten obraz je plný násilí a ukrutností, někdy 
barvitě vylíčených, jako třeba vyvraždění 
Slavníkovců na hradě Libici roku 995 („…
hrad zapálili, ulice krví zatopili a obtíženi 
krvavým lupem, vesele se vraceli domů.“), 
jindy suše konstatovaných („Roku 1003 byli 
povražděni Vršovci.“). K dobovým zvykům 
patřilo oslepování a kastrování potenciálních 
panovníků, uplácení mocných (zejména 
římských císařů či papežů), oblíbené byly 
pogromy na Židy. Plenění nepřátelských 
území bylo dokonce oslavováno, jako když 
kníže Břetislav roku 1038 v Polsku „…jako 
prudká bouře hubil vsi vraždami, loupežemi 
a požáry, a vtáhnuv do Krakova, vyvrátil jej 
z kořene a zmocnil se v něm kořisti….“ 

Ještě více mě ovšem oslovují různé glosy, 
příměry a lakonické komentáře, tedy Kosmův 
(a Hrdinův) jazyk a styl vyjadřování. Praktic-
ky každá věta kroniky je perla - třeba známá 
průpovídka o dlouhých vlasech a krátkém 
rozumu. Ovšem moje nejoblíbenější pasáž 

je ta, kde Libuše vysvětluje shromážděnému 
lidu, jak to bude mít těžké s knížetem („Jak 
jsi politování hoden, ó lide, jenž neumíš svo-
bodně žíti!“), a když se pak přímo zeptá, tak 
podle Kosmase, „prostý lid zajásá zmateným 
křikem: všemi jedněmi ústy žádají, aby jim 
byl dán kníže.“ Nepřipomíná vám to některé 
situace ze současnosti?

A co třeba tyto sentence: „Čelo matky 
církve se rozrylo těžkou vráskou…“ nebo 
„Přední mužové země, zmateni jako ryby 
v kalné vodě, plni rozpaků mysli kolísali 
ustrašeni…“. A co tyto „kvalifi kační před-
poklady“ pro výběr pražského biskupa: „…
kněz, který by dovedl radlicí slova rozbrázdit 
úhory srdcí pohanských…“. A jako cyklistu 
mě nadchlo opakované využití podobenství 
o „zabláceném kole“ jako symbolu něčeho 
obzvláště zavrženíhodného („Střez se Vršovců 
jako zabláceného kola!“).

Mohl bych pokračovat, ale nechávám to 
na vás - stejně libozvučných obratů najdete 
v kronice stovky. Je to opravdu skvělé čtení.

Jan Kára

Takto mohl vypadat Kosmas

První list Kosmovy kroniky (Budyšínský rukopis)

Zápis do 1. ročníku ZŠ
Ředitelství ZŠ T. G. Masaryka Blatná a ředitelství ZŠ J. A. Komenského Blatná oznamují, že zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro 

školní rok 2021/2022 se na základě vyhlášených mimořádných opatření koná bezkontaktní formou prostřednictvím portálu ONLINE 
ZÁPIS DO ŠKOL v termínu 9. a 30. dubna 2021. Přesné pokyn budou zveřejněny na webových stránkách škol. 

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi s odloženou školní docházkou, od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti narozené od 1. 9. 2015 do 
30. 6. 2016, jejichž rodiče požádají ředitelství ZŠ o předčasné zařazení. K zápisu rodiče přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Na rozdělení školských obvodů základních škol se rodiče mohou informovat v mateřských školách, které děti navštěvují, na ředitel-
ství základních škol a ve vývěskách u hlavních vchodů ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ J. A. Komenského v Blatné či webových stránkách škol.
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KOVIDOVÝ SLOUP
Jan Kára čte, přemýšlí a taky píše. To 

je dobře, to je moc dobře. Ráda se k jeho 
úvahám připojím a s důvěrou v pochopení 
laskavého čtenáře se do nás pustím.

Říká se, že všechny vztahy prověřuje slo-
žitá, komplikovaná a často i málo perspektiv-
ní situace. Co tě nezabije, to tě posílí, říká se. 
To je jistě pravda, ale jen pokud jde o běžné 
personální či profesionální spory, vrcholné 
výkony všeho druhu či jen nekvalitní jídlo.

Posledním rokem nabralo tohle rčení jiné 
obrátky. Pokud nás covid nezabije, vynutí 
si týdny a měsíce rehabilitace a sbírání sil. 
Na konci této anabáze nebudeme nejspíš 
silnější. Budeme rádi, že vůbec jsme.

Z tohoto pohledu je zajímavou otázkou, 
proč se někteří z nás chovají tak, jak se 
chovají.

Je jisté, že naše vláda situaci nezvládla, 
je neschopná tam, kde většina vlád světa 
v boji s covidem uspěla, mnozí z našich 
politiků jsou učebnicovým příkladem toho, 
jak se politik sloužící svému lidu chovat 
nemá. Je možné, dokonce pravděpodobné, 
že se ze svých činů bude tato vláda jednou 
zodpovídat.

To, co mě zaráží, je fakt, že početná 
skupina lidí jako by nevěděla, že máme pře-
devším taky vlastní, osobní zodpovědnost.

„Roušku nosit nebudu, protože omezuje 
moji svobodu, do práce půjdu i nakažený, 
protože potřebuju prachy.“ I o takových vy-

znáních jsem slyšela. Tahle skoro neuvěřitel-
ná prostoduchost mi vyráží dech. I průměrně 
inteligentní člověk si přece snadno spočítá, 
že za pár týdnů si pro „prachy“ nepůjde, 
protože nebude kam, nemluvě o spoustě na-
kažených, kterým se takový člověk postaral 
o hromadu strádání a rodinných tragédií. Jak 
s takovým pomyšlením bude dál žít?

Špatná vláda, na kterou snadno shodím 
veškerou zodpovědnost i vlastní selhání 
na jedné straně, a neschopnost či nechuť při-
znat si vlastní, čistě individuální a občanskou 
povinnost na druhé straně, to je podle mého 
názoru nejrychlejší cestou do pekel.

Kdyby tímto způsobem uvažovala vět-
šina národa, možná by tu ve velmi krátké 
době pobíhaly ojedinělé, podivně vyplaše-
né skupinky lidí bez nejmenší perspektivy 
do budoucna.

Naštěstí tomu tak není. Naštěstí pro lid-
stvo je tu stále ještě většina, která mi nebere 
zbytky vlastenectví a víry do budoucna. 
Očkování, byť je stále velmi pomalé, nám 
vytrhne trn z paty, a to i těm, kteří o tom 
zatím nemají ani tušení.

A ještě něco, lépe řečeno - nad to. Mů-
žeme věřit, krmit se nadějí, vírou i pýchou 
vůči našemu zdravotnictví. Mám několik 
dobrých přátel, kteří přesně a z vlastní 
zkušenosti vědí, co se v nemocnicích děje. 
Srovnání s válečnými lazarety tahle situace 
klidně snese. Je zcela mimo představivost 
většiny z nás, co zdravotníci, a především 
nemocniční sestry, dennodenně řeší. Zaslou-

ží si naši úctu, zaslouží si, abychom vlastním 
přístupem k pandemii udělali všechno pro to, 
aby vydrželi, protože všichni jsme na nich 
životně závislí. Kdyby začali utíkat, věřte, že 
pouhé tvrzení o tom, že ryba smrdí od hlavy, 
nikoho nezachrání. Bude pozdě.

Marně hledám něco pozitivního pro 
závěr tohoto osobního vyznání. Kovidový 
sloup, podobně jako morové sloupy kdysi, 
bych zatím nestavěla, protože chci věřit 
tomu, že se s covidem navždy promění i ně-
které rysy české povahy. Máme jinou národní 
mentalitu, nejsme Němci. Teď se ale ukazuje, 
že švejkovina a skvělý smysl pro humor, 
na který jsme byli v dobách klidu právem 
hrdí, nemá ty grády něco změnit v tak složité 
situaci. Musíme připustit, že se, byť neradi, 
musíme učit i jiným přístupům k problé-
mům. Zodpovědnost, ohleduplnost, věřit, 
nikoli podezřívat, nezávidět, neubližovat, 
nepomlouvat a pomáhat. Prostě obyčejná 
lidská slušnost. Zdá se, že právě tohle je 
do budoucna otázkou přežití. Mnohé z toho 
určitě někde máme, známe to, jen to tak 
nějak divně tajíme, překrucujeme a po svém 
kombinujeme s pravým opakem.

Klidně připouštím, že pravdu tak docela 
nemám a ráda si tu příště přečtu úplně jiný 
názor.

Pokud jde o mě, já bych ráda někde 
viděla maličký sloupek s hlavou Švejka 
a břichem covidu.

B. Hermannová

Quo vadis, školství?
Odpověděla bych si: „Do pekel“, abych 

byla slušná.
Pokračuje další úpadek našeho a vůbec 

Evropského školství. Vzdělaností už se nemů-
žeme pyšnit a předhonily nás státy na východ 
od nás. Významně se na tom podepsala slavná 
„inkluze“ paní Valachové, která chtěla srovnat 
úroveň žáků ve třídě tím, že zařadí do běž-
ných tříd děti ze speciálních škol a přidělí 
jim asistenta. Výsledek je např. ten, že dítěti 
vypočte asistent příklad, dítě dostane dvojku 
stejně jako to, které se snažilo a vypočetlo 
přiklad samo. Takže samozřejmě obě děti 
ztratí jakoukoliv motivaci. Hendikepované 
dítě je určitě šikovné na něco jiného a zde mu 
hrozí jen posměch a šikana.

Další ministři včetně toho současného 
neustále osekávají učivo, protože je údajně 
pro děti „těžké“. Zrušila se maturita z mate-
matiky, nezkouší se, ale zaškrtávají se odpo-
vědi a, b nebo c / on se žák třeba strefí/, takže 

žáci nemají ani slovní zásobu. Teď je zrovna 
v návrhu zrušit Newtonovy zákony – jsou prý 
moc těžké. Pokud bude tedy nějaký nadaný 
žák chtít studovat fyziku-dozví se o nich až 
na vysoké škole? Dnes je cíl, aby každý měl 
maturitu.

Středních škol je mnoho, dětí málo. Vez-
mou se téměř všichni, takže se musí náročnost 
zase snížit. Aby student alespoň napotřetí tu 
maturitu udělal, že? Pamatuji se, že za mého 
mládí se s trojkou ani nikdo nezkoušel 
na střední školu hlásit. A byl třeba šikovný 
řemeslník. Matematika byla priorita. Kde 
máme například konstruktéry a technology? 
Dřív byly v každé továrně a úspěšní. Pravda, 
do dnešních montoven nejsou třeba, takže je 
to úmysl? Aby se lidé moc nezajímali? 

Vysoké školy humanitního směru dnes 
chrlí studenty šílených genderových a mul-
tikulturních studií, končící v politických 
neziskovkách, které vysávají státní rozpočet. 
Témata seminárních a bakalářských prací 
těchto studentů šly po sociálních sítích a člo-

věk si říkal, co toto lidstvu přinese. Ze střed-
ních škol končí studenti v montovnách nebo 
u kasy. Přitom nám chybí řemeslníci všeho 
druhu. Bude už tohle někdo konečně řešit? 

Tento a minulý školní rok je dalším kro-
kem k totální destrukci. Lze to už zarazit, 
budou volby, Trikolora to řešení má. Zrušme 
ideologickou „inkluzi“, přebytečné školy 
a zvyšme opět nároky, abychom zase konku-
rovali světu. A podpořme konečně učňovské 
školství. Děti prý mají být ve škole hlavně 
šťastné. Šťastné budou tehdy, když budou 
mít vyhlídky na nějakou budoucnost. Radost 
z toho, že v něčem uspějí, že něco náročného 
dokážou a překonají. Ne, že nebudou muset 
nic, že nemusejí uznávat autority. Pokud na ně 
nejsou kladeny nároky, jak uspějí v životě? 
Vraťme do škol osvědčené osnovy, prestiž 
učitelů a zbavme se nesmyslů, které nám 
diktuje někdo jiný.

O tom třeba někdy příště.   
Eva Korcová
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ulturní  kalendář

PŘEDSTAVENÍ DEŠTIVÉ DNY 
PŘELOŽENO NA 18. 5.
Podařilo se nám s Divadlem Ungelt najít 
další náhradní termín ceněného předsta-
vení Deštivé dny s Davidem Švehlíkem  
a Richardem Krajčem.
Zakoupené vstupenky zůstávají dále  
v platnosti. Více informací na www.ckvb.cz.

Do odvolání UZAVŘENA

Poskytujeme službu

5 KNIH U DVEŘÍ
Knihy objednávejte v pracovních dnech 
na telefonním čísle 383 311 258. Jedná 
se vždy o maximálně 5 knih pro jednoho 
čtenáře. Knihy si po domluvě vyzvednete 
před knihovnou.

Do odvolání UZAVŘENO

Do odvolání UZAVŘENO

Jakmile se otevře, navštivte výstavu
PETR HANČ – KULTURA ŽIJE

3. 4. – 30. 6.
Výstava fotografií
Pořádá fotoklub Spektrum
V případě otevřeného Komunitního cent-
ra proběhne vernisáž 3. 4. v 16:00.

Po domluvě probíhá pouze

NÁPRAVA ŘEČI
Mgr. Petra Tuháčková
Středy dle telefonické domluvy
Kontakt 602 303 083

TANEČNÍ KURZY ZRUŠENY
Vážení účastníci tanečních kurzů, 
vzhledem k neočekávaným událostem 
vás musíme informovat, že Taneční kurzy 
manželů Strnadových jsou v jarním termí-
nu 2021 zrušeny. 
Ohledně vrácení kurzovného navštivte 
webové stránky CKVB – konkrétně h�ps://
www.ckvb.cz/novinka/3770-82/ 
Po vyplnění zde umístěné žádosti, odešle-
me přihlášeným kurzovné zpět nejpozději 
do konce března 2021.

MUZEUM VŠEMI SMYSLY
EXPOZICE MĚSTSKÉHO MUZEA 
BLATNÁ
Do odvolání ZAVŘENO
Historie Blatné a Blatenska od příchodu 
prvních lidí až po současnost je však ná-

vštěvníkům přístupná prostřednictvím 
webové aplikace na adrese h�ps://app.
ckvb.cz/cs/home/

ZA VITRÍNOU 
IC Blatná
Pokud jste se procházeli v minulých dvou 
týdnech po městě, možná jste se také za-
stavili u blatenského infocentra. Za jeho 
vitrínou jste si mohli prohlédnout obrazy 
Jana Hály z depozitáře Městského muzea 
Blatná, které za týden vystřídaly „čerstvé“ 
obrazy Josefa Synka z jeho ateliéru.

Jan Hála se narodil v roce 1890 v domě, 
na jehož místě dnes stojí v dolní části tří-
dy J. P. Koubka funkcionalistická budova 
spořitelny, mající stejné číslo popisné jako 
zbouraný Hálův dům, tj. 81. V letech 1910 
– 1916 studoval na pražské Akademii 
výtvarných umění. Po jejím absolvování 
maloval především ve svém rodném kraji  
a také z tohoto období pochází většina 
maleb a kreseb uložených ve sbírce mu-
zea. Zásadní byl Hálův výlet na Sloven-
sko, který podnikl v roce 1923 se svým pří-
telem Karlem Hildprandtem. Natolik ho 
okouzlila podtatranská obec Važec, že se 
zde usadil natrvalo. Život ve Važci se stal 
jeho doživotní inspirací.
Za vitrínou infocentra byly vystavené ob-
razy, které vznikly ještě v Blatné. Již ne-
existující budovu z obrazu „Stará škola 
na Topiči“ z roku 1921 jsme našli na foto-
grafiích v depozitáři muzea. Budova stála  
v místech dnešní tzv. „kostky“.  Ve středu 

 Komunitní centrum

 IC Blatná

 Výstavy

18. 6. 1956 dům po úderu blesku vyhořel. 
O požáru tohoto domu čp. 47 psal nedáv-
no Petr Chlebec v Blatenských listech (č. 
21, 2020). 

Od 12. 3. jsme vystavili nové obrazy ob-
líbeného blatenského malíře Josefa Syn-
ka. O den později totiž pan Synek oslavil 
své 77. narozeniny. Přejeme mu hodně 
zdraví a inspirace. I když té má Josef Sy-
nek požehnaně, stejně jako píle. V ateliéru 
ve svém domě tráví většinu času. Omeze-
ní běžného života kvůli koronaviru na něj 
zatím moc nedopadají, protože podle jeho 
slov „je stejně pořád zalezlej v ateliéru“. 
Kolemjdoucí mohli spatřit za vitrínou ob-
razy s loňským datem vzniku a s názvy: 
„S domy je kříž“ (protože vlastníci domů  
s nimi mají neustále nějaké starosti)  
a „Růženka a ti druzí“. A jelikož už panu 
Synkovi docházejí plátna, maluje na vše, 
co mu přijde pod ruku. Třetí vystavený 

 Akce

 Knihovna

Jan Hála - Stará škola na Topiči, olej na plátně, 1921

požár domu čp. 47 v roce 1956
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obraz proto namaloval na část dřevěného 
stolu. 
V dalších týdnech se budete moci potěšit 
obrazy Karla Hildprandta z blatenského 
zámku, a také díly Drahomíry Husičkové, 
která je jednoznačně letošním malířským 
objevem.

Pavlína Eisenhamerová
Městské muzeum Blatná

SVĚTOVÝ FENOMÉN BLATNÁ – MĚSTO
RŮŽÍ
Proto také v roce 1927 uvedl na trh čajovou 
růži, kterou nazval „Blatná“, neboť to „jest 
jméno města a sídla mého závodu, jemuž  
z vděčnosti růži tuto jsem pojmenoval.“  
Zajímavostí je, že v témže ceníku růží z roku 
1928 uvedl, že tuto růži poprvé přivedl do 
květu již v roce 1922, takže by se vlastně 
jednalo o nejstarší kultivar, který by o tři 
roky předběhl doposud všude zmiňova-
nou „Máňu Böhmovou“. Dokazovalo by to 
jeho velkou lásku k městu, do kterého se 
teprve před třemi lety přistěhoval a začal 
budovat své plantáže, přestože se prá-
vě zde setkal na počátcích svého snažení  
s nepochopením a posměšky.

Jeho záměr propagace Blatné a jeho ro-
diny se vždycky nesetkal s úspěchem. 
Jedním z příkladů za všechny je růže „Jan 
Böhm“, kterou věnoval svému otci, zná-
mému seniorovi pražského zahradnictví  
a bývalému vydavateli a redaktorovi „První 
české zahradnické bursy“.
Ačkoliv se jednalo o velikou sametově čer-
venou růži se silnou a milou vůní, nepro-
dávala se v Československu, jak očekával. 
„Když to tedy nešlo doma - prodal jsem ji 
do ciziny. Pozval jsem si říšskoněmeckého 
pěstitele růží a tomu se můj nový druh tak 
zalíbil, že jí skoupil celé množství. – A ej-
hle! Netrvalo to dlouho a moje růže prodá-

valy se zpět z Německa do republiky – ale 
za dvojnásobnou cenu.“ 

Z marketingového hlediska mezinárodního 
trhu se může zdát neobratné pojmenovat 
své produkty českými jmény, avšak Jan 
Böhm si byl jistý kvalitou svých produk-
tů, které se prodávaly samy. Pokud neměl 
úspěch s některým ze svých výpěstků, ne-
upadl v nečinnost či trudomyslnost, ale 
prostě přikročil k odlišné prodejní strategii, 
aby se mohl věnovat novému dílu. Hna-
la jej jeho láska k růžím a všemu krásné-
mu, ale i sebevědomí, že poskytuje jen to 
nejlepší. Možná proto čekal pět let, než 
uvedl na trh svou růži „Blatná“. I proto je 
naše město dodnes i v cizině spojováno  
s přívlastkem město růží. Snad se i dnes 
pokouší někde v cizině vyslovit správně 
česká jména, která nesou blatenské růže.

Petr Chlebec, Městské muzeum Blatná 

 Blatná – město růží

Josef Synek a vybrané obrazy do infocentra, foto Kamila Berndorffová

Barevný leták s růžemi Jana Böhma 
1. Choť pěstitele Böhma, 2. Josef Strnad, 3. 
Generál Štefánik, 4. Dr. Scheiner, 5. Dr. M. Tyrš
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port
Oslnivá hvězda profesionální 
cyklistiky Martin Stošek z Blatné 
míří na titul mistra světa
Má k jeho zisku nejlepší předpoklady. 
Karty budou rozdány na ostrově Elba.

Dokončení článku z minulého  čísla.
Ovšem TOP jeho spanilé jízdy sezónou 

2020 se jmenoval Mistrovství světa a konal se 
v Turecku. Tady vydupal Martin bronz a díky 
tomu se ocitl v hledáčku světových médií. 
Jeho silný lidský příběh dostal nový rozměr 
a novou dimenzi. „Na tenhle prestižní závod 
jsem nastupoval stoprocentně vyladěný a cítil 
se pevný v kramfl ekách,“ vypráví blatenský 
průkopník profi éry, „I přes koronaviro-
vou krizi zde startovala kompletní světová 
špička a nakonec se také rozhodovalo mezi 
favority. Já jsem se držel od startu pozičně 

velmi vpředu a snažil se průběh kontrolovat. 
Nejdůležitější moment nastal na třetí hodině 
a třicáté minutě, kdy zaútočil vítězný Leo 
Paez / Kolumbie / a s ním jsem se udržel jen 
já a stříbrný Tiago Ferreira / Portugalsko /. 
Paez nám nakonec znovu nastoupil a já svedl 
boj o druhou pozici. Ke konci mi už ale došly 
síly. Přesto jsem byl po 4: 20 hod. a 110 km se 
třetím místem na světovém šampionátu velmi 
spokojen. Přebor byl zabezpečen reprezentací 
ČR, vše proběhlo hladce. Hostující Turecko 
v té době dbalo na přísná epidemická opatření, 
takže jsme se všichni cítili bezpečně.“

Martin Stošek se vyjádřil i k běžnému sou-
žití uvnitř komunity profesionálů: „Se všemi 
TOP profíky v ČR mám ukázkové vztahy. 
Jsme přece jenom docela malá komunita. 
Trávíme společně během sezóny na závodech 
a soustředěních hodně času, všichni se dobře 
známe a máme přátelské vztahy. Já jsem teď 
samozřejmě největší parťák svého kolegy 
a týmového šéfa Kristiána Hynka. Momen-
tálně jsem ale na závodech s reprezentací. 
Tam trávíme čas s Honzou Škarnitzlem, se 
kterým jsem v jisté době reprezentoval jeden 
tým a jsme dobří kamarádi.“

Našel se  během sezóny 2020 cyklistický 
závod, kdy si i tak výborně natrénovaný a zku-
šený „polykač eko kilometrů“ sáhl ošklivě 

na dno ? „Našel“, přisvědčuje Martin Stošek, 
„Bylo to MČR na Dolní Moravě, kde jsem 
chtěl obhájit titul. Ten mi nakonec „vyfoukl“ 
ale skvěle rotující Ondřej Cink. Závod trval 
5: 36 hod., měl výměru přes 100 km a nastou-
pali jsme tam téměř 4000 výškových metrů. 
Opravdový „očistec“, dává palec nahoru 
svému terénnímu soupeři Martin.

177 cm měřící a 67 kg vážící mladík 
s „dynamitem“ v nohou samozřejmě strávil 
zimu tam, kde je možno i přes zimu poctivě 
dřít na kole: „Konkrétně na Gran Canarii 
na Kanárských ostrovech. Odjel jsem hned 
z Turecka na konci října, protože situace 
v České republice se tou dobou rapidně zhor-
šovala po epidemiologické stránce a já měl 
obavy, že bych pak nemohl odcestovat. Domů 
jsem se podíval až 13. února letos. Přítelkyně 
je tam na Erasmu, v rámci studií. Pronajali 
jsme si tam byt. Tréninkové podmínky tam 
byly skutečně vynikající. Troufám si tvrdit, že 
mám dobrý základ do letošní sezóny.“ Obává 
se však, že počátek cyklistického „běsnění“ 
se pokazí stejně jako loni. Kvůli covidu. „Už 
nyní se několik závodů přerušilo a několik do-
konce zrušilo. Já jsem momentálně v Turecku, 
kde bych měl sezónu zahájit na Cross country. 
Co bude potom, nikdo z nás netuší. Scénáře 
jsou všelijaké, optimistické ale zřídkakdy,“ 
pokrčí rameny Martin, který umí čelit překáž-
kám a porvat se se životem, je-li to potřeba.

Jako mnoho ostatních lidí si v úvodu 
pandemie i Martin a jeho sportovní kamarádi 
trochu dělali legraci z tehdy ještě neznámého 
pojmu: „To bylo ale v lednu, kdy ještě pan-
demie opravdu nevypukla. Největší hláškou 
roku se stal asi pojem trenažér, protože napříč 
jarem jsme na domácích trenažérech strávili 
mraky času a dokonce i závodů. Byl to tako-
vý strašák. Nikdo nechce jezdit nebo trávit 
karanténu právě na trenažéru.“

Když se nařídila jarní karanténa, Martin 
Stošek nepolevil. I přes zrušení veškerých 
cyklistických závodů do června hodně tréno-
val: „To se mi koncem sezóny bohatě zúročilo. 
Vybudoval jsem si fakt kvalitní formu,“ říká 
na základě výsledkového žebříčku šampiónů.

Martin Stošek z Blatné dokázal v uplynulé 
sezóně, že člověk se může opravdu změnit 
v žulu. Zvlášt sportovec, který má jasný cíl 
a umí na sobě a se sebou pracovat. A hlavně 
chce. Smysl pro fair play, ryzí charakter, 
čest a hřejivé srdce tomu jdou výborně ruku 
v ruce. A pak je tu vážně „Příběh opravdové-
ho člověka“. Ovšem docela jiný než z pera 
sovětského autora.

(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda 

Poznámka: V letošní sezóně 2021 bude 
Martin Stošek hájit barvy stejné cyklostá-
je, ale pro letošek nesoucí název „Canyon 
Northwave“.

Hranice města Blatné a okresu Strakonice, jak 
je přináší aplikace https://mapy.cz.

Může se hodit pro legální pohyb v době 
aktuálních proticovidových opatření
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ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná

+420 603 247 601

www.adchvatal.cz             ad.chvatal@seznam.cz

  Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr

  Dovoz kameniva, písku, betonu

  Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,

 odvoz suti

  TATRA 815 sklápěč  + hydraulická ruka

Přijmeme 1-2 řidiče MKD řidičský průkaz sk. C + E,

mzdové ohodnocení – 38.000 Kč čistá mzda,

pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,

stálá práce

125x70.indd   1 18.01.2021   16:35:43

► ►

Nabízím
prostory k pronájmu v Blat-

né v ulici Zahradnická 38 ke ko-
merčním účelům (kancelář, služ-
by,..), 27m2, tel 602 447 803 
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Autodíly -         železářství
MAREK CHVÁTAL

  náhradní díly Škoda 
      + zahraniční vozidla
  autodoplňky, maziva, oleje
  výroba klíčů
  prodej vložek, zámků, kování
    sjednocování a oprava vložek FAB,
      TITAN
  elektrické a ruční nářadí
  vruty, šrouby, hmoždinky, kotvy

Provozní doba: Po-Pá 7.30 - 16.00
 So 8.00 - 11.00

J. P. KOUBKA 81, BLATNÁ
tel: 777 024 366, 383 422 111
e-mail: chvatalm@seznam.cz

VÝSTAVBA  A REKONSTRUKCE 
BYTOVÝCH 
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY 
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

+420 737 18 19 19
info@spacesolution.cz

www.spacesolution.cz

BLATNÁ

SpaceSolution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, 

Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell - typu 

Araukana a Dark Shell - typu Maranska. Stáří 16 - 20 týdnů, 

cena 185 -229,- Kč/ ks.

Prodej: 8. 4. a 27. 5. 2021
Blatná - náměstí J.A. Komenského - 12.30 hod.

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.

Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.,

tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Přijmeme do pracovního poměru pracovníka/
pracovnici na pozici

Dělník/dělnice na zpracovně ryb, prodavač 
/prodavačka

(se zaměřením na uzení a prodej ryb, výdej a prodej zboží)
Požadavky:

vzdělání nejlépe v gastronomickém oboru, práce s PC (skla-
dová agenda)  - možnost zaučení, pracovitost, samostatnost, od-
povědnost, příjemné vystupování
Nabízíme:

Mzda od 16 800,- do 19 000,-Kč (dle dosažených výsledků), 
jednosměnný provoz, fi remní benefi ty
Bližší informace podá p. Koubek tel. 777 632 172, 383 421 037

Nabízíme:
slušné výdělky, každoroční navyšování mzdy 
příspěvek na dovolenou a Vánoce (13. a 14. plat)
dovolenou 5 týdnů + další dny za odpracovanou dobu
dotované stravování, příspěvek na dopravu 
příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
příjemné pracovní podmínky
stabilitu celosvětového výrobce součástek

více info na stránkách  
https://jobs.vishay.com/hthhthththtthththttttptptptpptptptpttptppptpt s:s:s:s:s:s:sss:ss:s::s:ss //////////////////////////////////jojojojojojojojojoooojojoooojj bsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbssssbss.v.v.v.v.vv.v.v.v.v.vvvvv.vvv. isisisssssssissssshahahaahaahahaaaaaaaaaaahay.y.y.y.yyyyyyyy.y.yy..y coccococococococococococcoocccom/m/m/m/m///m/m/m//m//m///m///hthththththhthththhtttthththttttpttptptptptptptpttptppttppppt sssssssssssss::://///////////////////jojojojjojjjjjojojjooooos:ss:s:s:s:::::://///////////////////////// oobsbsbsssbsssssss vvvvvvvvvvvvvvisiisisiisiiiisisssississhahahahahahahahahahhaaahahaayyyyyyyyyyyy cococococoooocooccoccooococ m/m/m/m/m/m///m//m/m/m/m/m//m/m/mmm/ooooooooooobsbsbbbsbbsbbbsbsbbsbs

VISHAY ELECTRONIC spol. s r. o. VISHAY E
Blatná

Pracovník elektromontáže, Pracovník expedice,  
Pracovník kovovýroby, Pracovník navijárny,

Operátor/ka ve výrobě, Mechanik,  Seřizovač

Pro bližší informace volejte: 
Ing. Klára Pilečková, závod ESTA, tel. č. 383 455 516, email: klara.pileckova@vishay.com
Martina Říhová, závod Sfernice, tel. č. 383 455 611, email: martina.rihova@vishay.com

Přijmeme nové 

vívívíívívívívívívíívívívívívívívívvv cecececececcececcecececcececcececceeeeeeeeeeeeeeeeee nnnnnnnnnnfofofofofofofofofofofoffoooofoooininiiniiniiiiniininiinnnnn oooooooooooooooooo nananananaaaanananananaanaaaaaaa sssssssssssssssssstrtrtrttrtrtrttrttrttrtrtrrtrtrtránánánánánánánánánánáááánánánánánánánáá kákákákákákákákákákákákákákákákákááákáákááákáchchhchchchchchchhchchchchcchcccchccnnnnnnnnnnnnnnnnvívvívíívícecececeeee nnnnfofofofoinininnin oo nannanaaan sssssstrtrttrránááánánnnnkákákkákkáákákk chchchhhch  nnnnnn

Přijmeme novéjj
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Blatenské listy – čtrnáctideník – vydává Spolek Blatenské listy zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích v oddílu L, vložce č. 2708, IČ 69092923, redakční rada: František Komorád, František Machovec, 
Petr Chlebec, Zdeněk Malina – šéfredaktor, Vladimír Šavrda. Adresa redakce: Z. Malina, Holečkova 784, 388 01 Blatná,
tel. 731 367 507. Náklad: 3 000 výtisků. Bankovní spojení: KB, a. s., Strakonice, expozitura Blatná, č. ú. 4196610297/0100.
E-mail: blat.listy.ch@seznam.cz. Jazyková úprava: vydavatel. Sazba a tisk: Blatenská tiskárna, s. r. o.

Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:
Po - ZAVŘENO Út - 8.00-14.00
St  -   8.00-14.00 Čt - 8.00-14.00
Pá - 14.00-18.00 So (lichý týden   
   pouze po dohodě)

Hajany 80  Tel.: 732 236 153 www.spanekvperi.cz

7.007.00  -14.00-14.00383 422 044, 602 158 284383 422 044, 602 158 284

BLATNÁ, UL. PIVOVARSKÁ 200
PO – PÁ 8:00 – 17:00 h., SO 8:00 – 12:00 h. 

VAŠE ELEKTRO

Z202744_EXP_Stala_Inzerce_Blatna_135x100.indd   1 18.12.20   12:03

JIŽ DOSTUPNÝ PRO VÍCE NEŽ 56% OBYVATEL BLATNÉ

Firma Blatná Trans s. r.o.
přijme řidiče nákladního automobilu 

(skupina C + E). Destinace dopravy 
DE + CZ. 

Pracovní doba pondělí – pátek. 
Víkendy volné.

Po zapracování čistá mzda 40 000 Kč
Kontakt:

Petr Slezák st.

00420 602 327 419  
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Vzhledem k mimořádným opatřením nabízí naše škola rodičům budoucích prvňáčků online portál pro seznámení se s  naší školou na webové 
adrese 

https://sites.google.com/zsjak-blatna.net/predstaveni-zsjak
Co zde všechno můžete najít?

1. Hry pro předškoláky – krátké hry, při kterých si budoucí prvňáčci mohou procvičit své dovednosti, které se jim budou v 1. třídě hodit.

2. Leták o škole – přehledné, grafi cky zpracované a zjednodušené informace o naší škole
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3. Online prohlídku školy – prostřednictvím snadno ovladatelné prezentace si můžete z bezpečí domova prohlédnout hlavní prostory naší 
školy

4. Ukázky prací žáků – ukázky různých prací, které byli naši žáci schopni vytvořit hlavně v období uzavření školy z důvodu mimořádných 
opatření

5. Ukázky materiálů pro distanční výuku – prezentace prací některých učitelů pro podporu výuky hlavně v období uzavření školy z důvodu 
mimořádných opatření

Stránky jsou průběžně aktualizovány dle postupného rozšiřování materiálů vhodných ke zveřejnění.

Věříme, že tato cesta vám pomůže vybrat školu dle vašich představ a požadavků. V případě, že byste potřebovali další informace, bez obav 
se obraťte na vedení školy, které vám může zodpovědět vaše otázky, zprostředkovat individuální skutečnou prohlídku školy či konzultaci 

s budoucími paními učitelkami prvních tříd.

Těšíme se na nový školní rok a setkání s vašimi dětmi - našimi novými prvňáčky.

Jana Krapsová, ředitelka školy 
a pracovníci ZŠ J. A. Komenského Blatná
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 Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republi-
ky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen 
„sčítání“).

 Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická 
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem 
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako 
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik 

na území České republiky trvalý pobyt nebo přechod-
ný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České 
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo do-
časná ochrana,

b) každá další fyzická osoba, která je na území České 
republiky v rozhodný okamžik přítomna,

c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

 Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, 
kteří jsou v  České republice na dobu kratší než 90  dnů 
(například turisté), a  na cizince požívající diplomatické 
výsady a imunity.

 Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, pro-
vedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje 
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby 
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy 
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení 
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací 
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.

 Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nej-
později 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem 
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů 
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla 
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých 
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního 
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální 
internetové adresy sčítání.

 Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zá-
pisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je 
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. 
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne 
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně 

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského 
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním 
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu 
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlast-
ník domu nebo správce.

 Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčíta- 
cího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání 
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně 
při terénním došetření.

 Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvo- 
dech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací 
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem 
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby 
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

 Při terénním došetření sčítací komisař předá členu 
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě 
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném 
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle 
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo 
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce 
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle 
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí 
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021. 
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, 
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními 
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než sta-
tistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby, 
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí 
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich 
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově 
neomezená.

 Český statistický úřad žádá všechny občany, aby 
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli 
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

www.scitani.cz
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Průběh sčítání 

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem 
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 
má každý možnost sečíst se online prostřed- 
nictvím elektronického formuláře na webu 
www.scitani.cz nebo v  mobilní aplikaci. Kdo 
se nesečte online, má zákonnou povinnost 
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat 
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací 
komisaři. 

Vzhledem k  současné epidemické situaci při-
pravil ČSÚ v  součinnosti s  Českou poštou 
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci 
a  sběr listinných formulářů, při kterých dojde 
k  výraznému omezení fyzických kontaktů mezi 
sčítacími komisaři a  obyvatelstvem. Distribuce 
formulářů do domácností bude probíhat podob-
ně, jako nyní probíhá doručování doporučených 
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygie- 
nických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfek-
ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace 
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčíta-
cí komisaři pomáhat s  vyplňováním formulářů. 
V případě potřeby se však můžete obrátit na info-
linku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude 
možné odeslat v  předtištěné obálce prostřed- 
nictvím schránek České pošty nebo odevzdat 
na cca 800 kontaktních místech České pošty 
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. 
Kontaktní místa budou provozována za zvýše-
ných hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká 

Sčítání  2021 je povinné pro všechny osoby, 
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt 

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. 
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu 
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost 
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby  
omezené ve svéprávnosti a  podobně provádí 
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník 
nebo osoba k  tomu oprávněná. Sčítání se týká 
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, 
s  výjimkou diplomatů nebo cizinců s  krátkodo-
bým pobytem do 90 dnů. 

Kontaktní místa 

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybra-
ných pobočkách České pošty a všech krajských 
správách Českého statistického úřadu. Poskytují 
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také 
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin-
né formuláře. 

Ochrana dat 

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní  
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými 
právními předpisy a používány jsou maximálně 
zabezpečené informační systémy. 

Přínos sčítání 

Výsledky jsou široce využitelné například při pří-
pravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury 
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Infor- 
mace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost 
veřejné správy, podnikatelské záměry i  směřo-
vání výzkumných či vědeckých pracovišť a v ko-
nečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Podrobnější informace naleznete na webu 
www.scitani.cz.

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. 
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.

www.scitani.cz
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Tisková zpráva
16. 3. 2021

 Pomocník pro očkovací centra dobroočko.cz je na světě!
Portál chcipomoct.cz propojuje dobrovolníky s provozovateli očkovacích center po celé 
České republice. Dobrovolníci si nově sami mohou vybrat očkovací centrum a směnu, 
která jim vyhovuje na webu dobroočko.cz.

Portál chcipomoct.cz, v reakci na zvýšenou poptávku dobrovolníků do očkovacích center, která stále 
roste, připravil novou webovou aplikaci Dobroočko. Nová webová aplikace dobroocko.cz umožňuje dob-
rovolníkům po registraci vybrat si, ve kterém očkovacím centru chtějí pomáhat a rovnou se nahlásí na jed-

notlivé směny, které vyhovují jejich časovým možnostem. Dobroočko mohou využít bezplatně ke zjednodušení své práce 
všechna očkovací centra v ČR.
O dobrovolníky do očkovacích center je velký zájem, neboť jsou nedílnou součástí celého očkovacího procesu, „Dobrovol-
níci v očkovacích centrech jako první přichází do kontaktu s objednanými, pomáhají jim v orientaci na místě, s vyplněním 
potřebných formulářů a následně přepisu těchto informací, případně s doprovodem, neboť se přece jen často jedná o starší 
spoluobčany.“  Upřesňuje Jaroslav Švec, ředitel ACSA, neziskové organizace provozující portály chcipomoct.cz a dobro-
ocko.cz.
 Jak to funguje? Zájemci ať už jednotlivci nebo dobrovolnická centra co chtějí pomáhat, se mohou hlásit na dobroocko.cz. 
Stejně tak očkovací centra, které potřebují nové dobrovolníky, se na portál mohou obrátit a vypisovat své požadavky na dob-
rovolníky a další THP pracovníky. Zbaví se tak části své již tak náročné práce.
O chcipomoct.cz: celorepublikový portál chcipomoct.cz zaznamenává, třídí a propojuje dobrovolníky s žádostmi o pomoc 
v celé ČR. V mnoha případech také hledá nové možnosti řešení požadavků, neboť jen samotné propojení mnohdy nestačí.
Registrovaných je zde přes 10 000 dobrovolníků, ale stále jsou potřeba noví. Registrovat se můžete i vy na chcipomoct.cz.
Nemůžete se stát dobrovolníkem, ale i tak byste chtěli portál podpořit? O možnostech se píše zde:
https://chcipomoct.cz/podporte-nas.html.
Více informací též na našem videospotu: https://www.youtube.com/watch?v=FzeJRh04NPw&t=1s 
Máte-li zájem o bližší informace, fotografi e, neváhejte se na nás obrátit.
Kontakt: Mgr. Aneta Hašková, MBA; 776 047 108; haskova@acsa.cz
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