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ktual i ty

KKOVBOJSKÁ SHOW V BLATNÉ 

 

VYSTOUPENÍ MILOSLAVA SIMANDLA SE šESTI KOŇMI 

Pozvánka 
na staročeskou pouť do Škvořetic

Příslušníky všech generací potěší jistě 
staročeská pouť ve Škvořeticích, která 
nabídne bezvadný program už v sobotu 
10. září.

Ve 14.00 hodin proběhne v dolejší vel-
ké kapli Panny Marie Bolestné mše svatá, 
kterou bude sloužit blatenský kněz – páter 
Rudolf Hušek. Na návsi lze od 13.00 hodin 
navštívit různé atrakce, nakoupit v pou-
ťových stáncích,  dětem jistě udělá radost 
nafukovací skákací hrad. Sto a jeden 
důvod, proč škvořetickou pouť neminout.

Organizátoři srdečně zvou a těší se 
na vás!

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat všem členům Sokola 
v Blatné za vřelé rozloučení na ukončení 
mojí činnosti správcové sokolovny. Bylo mi 
mezi vámi dobře, každý, kdo se zúčastnil, 
byl nabit srdečností a dobrou náladou.
Proto Vám za toto rozloučení vřele děkuji 
s vyjádřením na konec: „Bude se mi 
po vás stýskat, vy bejci a přijdu si vás 
zkontrolovat.“
Ještě jednou děkuji,

Hana Bursová, správce sokolovny 
s ukončeným vzděláním.

Ze správcovství mám promoci.

TJ Sokol Blatná děkuje paní Haně Bursové 
za dlouholetou dobrou práci. 
Přejeme hodně zdraví a pohody do 
„odpočinkových“ let.

Za TJ Sokol Blatná Blanka Malinová

V ZÁŘÍ SIC SLUNCE JEŠTĚ HODNĚ 
SVÍTÍ, ALE KABÁT JIŽ PŘIPRAVENÝ 
MUSÍŠ MÍTI

Hlavní dva letní měsíce jsou již za námi. 
Skoro bychom řekli, že jako každoročně 
utekly jako voda. Před námi je ale ještě celý 
jeden letní měsíc, i když s vidinou pomalu 
nastupujícího podzimu.
ZÁŘÍ JE MÁJEM PODZIMU
V ZÁŘÍ JE NA SADĚ JAKO V MÁJI A NA-
VÍC JAKO V RÁJI
OD SVATÉHO JILJÍ KAŽDÝ TEPLÝ DEN 
JE MILÝ (1. 9.)
NA ŠTĚPÁNA KRÁLE, LÉTO JIŽ MÁ 
NAMÁLE (2. 9.)

LIDOVÉ ŘEMESLO A PŮJČOVNA LO-
DĚK V ZÁŘÍ

 Letní sezóna ještě volně pokračuje dál,  
a tak také my stejně jako o prázdninách po-
necháváme náš provoz o víkendech: sobota 
9.00 – 17.00 a neděle 11.00 – 16.00.

Zboží i nadále doplňujeme o různé no-
vinky. Proutí nám ale hodně ubylo a bohužel 
od košíkářů z našeho kraje nové doplníme až 
koncem roku, kdy se opět začne plést. Proutky 
musí přemrznout, listí opadat, aby se mohly 
sklízet. (jen ta představa chladných dnů, brr, 
ale to je ještě daleko)

Přesto již nyní nejenže rána jsou chladná, 
ale světla ubývá….

Nastává čas vonných svíček a aromalamp.

NÁŠ TIP NA ZÁŘÍ: SVÍČKY ZE VČELÍ-
HO VOSKU s přírodní vůní medu (svíčky 
jsou zdravé, čistí vzduch a jejich vůně je 
neopakovatelná – nádherně voní)
A NEZAPOMEŇTE NA SBĚR BYLIN, ČAS 
SE UŽ KRÁTÍ, ALE JEŠTĚ SE DÁ LECOS 

DOHONIT. NA JAŘE JSME VÁM SLÍBI-
LI MEDVĚDÍ ČESNEK, POKUD MÁTE 
ZÁJEM, OZVĚTE SE (tel. 736765747 – 
E. Fučíková)
PO SVATÉM KŘÍŽI, PODZIM SE BLÍŽÍ 
(14.9)

Eva Fučíková, lidové řemeslo

eský svaz žen Sedlice po ádá

Co se hodí do prodeje:

Oble ení (nejen d tské), hra ky, domácí pot eby, sportovní pot eby, ná adí a jiné.

Poplatek za p ipravený st l 90K , možnost vlastního štendru

Rezervace stolu na 773 991 406 nebo na fb: eský svaz žen Sedlice

Pouze na webu si můžete přečíst 
článek Aleše Drobníka „Poděkování 

a naděje“. Můžete tak lépe využít 
odkazy na další webové stránky.

ZM
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Zprávy
z radnice

*MUBLX00C91ZU*
MUBLX00C91ZU

M ě s t s k ý   ú ř a d   B l a t n á     
třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
tel.: 383 416 111

V Blatné dne 18.08.2022 
Sp. zn. MUBL 7267/2022/OSŽU/14
Čj. MUBL 14004/2022

Oznámení
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Blatná podle 
§ 29 zák.  č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1. Volby do Zastupitelstva města Blatná se uskuteční:
- v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
- v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb 
ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost – Základní škola J. A. Komenského, nám. J. A. 
Komenského čp. 387, Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – ulice:

Chelčického, Jiráskova, K Jatkám, Lapač, Masná, Mlýnská, Na Pří-
kopech, Nad Lomnicí, nábřeží Husovo, náměstí Míru, Pivovarská, 
Písecká, Plzeňská, Polní, Rybářská, tř. J. P. Koubka, U Sladovny, 
V Jamkách, V Podzámčí, Vorlíčkova, Za Sladovnou

ve volebním okrsku č. 2 
je volební místnost - Městský úřad, tř. T. G. Masaryka čp. 1520, Blatná 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – ulice:

Na Bílé husi, Nerudova, Šilhova

ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost – Komunitní centrum aktivního života, Nádražní 
čp. 661, Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – ulice:

9. května, Böhmova, Dvořákova, Fügnerova, Hálkova, Husovy 
sady, Chlumská, Lhotka, Malá, Na Obůrce, Na Růžových plantážích, 
nábřeží Dukelské, nábřeží Havlíčkovo, Nádražní, náměstí Kalinovo, 
Palackého, Podskalská, Průchova, Riegrova, Řečice, Řečická, Sádlov, 
Sadová, Smetanova, Tichá, tř. T. G. Masaryka, Tyršova, Tylova, U Jeslí, 
V Jezárkách, Ve Škalí, Vrbenská, Vrchlického, Za Tratí

ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost – Základní škola J. A. Komenského, nám. J. A. 
Komenského čp. 387, Blatná
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – ulice:

Akátová, Blýskavky, Brigádnická, Buková, Buzická, Čechova, 
Habrová, Javorová, Lipová, Malý vrch, Na Blýskavkách, Na Tržišti, 
náměstí J. A. Komenského, Purkyňova, Řeznická, Spálená, Strakatého, 
Topičská, U Čertova kamene, Zahradnická, Žižkova

ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost – Základní škola Holečkova, Holečkova čp. 1060, 
Blatná

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – ulice:
Alšova, B. Němcové, Bezdědovická, Dlouhá, Hálova, Holečkova, 

Jana Wericha, Krátká, Na Hřebeni, Nad Vdovečkem, Paštická, Pod 
Vinicí, Rakovnická, Velký vrch, Za Malým vrchem, Za Pustým

ve volebním okrsku č. 6 
je volební místnost – Blatná, část Skaličany čp. 20  pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – městská část:

Skaličany

ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost – Blatná, část Drahenický Málkov čp. 41
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – měst-
ská část:

Drahenický Málkov

ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost – Blatná, část Čekanice čp. 12
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – měst-
ská část:

Čekanice 

ve volebním okrsku č. 9
je volební místnost – Blatná, část Blatenka čp. 9
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – měst-
ská část:

Blatenka, Jindřichovice

ve volebním okrsku č. 10
je volební místnost – Blatná, část Hněvkov čp. 17
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – měst-
ská část:

Hněvkov

ve volebním okrsku č. 11
je volební místnost – Blatná, část Milčice čp. 10
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – měst-
ská část:

Milčice.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totož-
nost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství 
státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky 
(platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České repub-
liky, jde-li o cizince průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo 
osvědčením/potvrzením o přechodném pobytu). Neprokáže-li svou 
totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství 
státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, 
nebude mu hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání vo-
leb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti.

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvo-
dů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

  Bc. Kateřina Malečková v. r. 
starostka města Blatná
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Ekonomické okénko 
s Oskarem:

Zp r á v y
T S  B l a t n á

Ukončení letošní sezóny 
na plovárně

Posledním dnem letošního provozu plovárny bude 
neděle 4. 9. 2022.

Provoz ukončujeme i s ohledem na aktuální situaci, která 
je na trhu se zemním plynem, kterým se ohřívá voda 

v bazénu.
Děkujeme za pochopení.  

OTEVÍRACÍ DOBA PLOVÁRNY
1. 9. – 4. 9. 2022

1. 9.    14:00 – 18:00
2. 9.    14:00 – 18:00
3. 9.    10:00 – 18:00
4. 9.    10:00 – 18:00

Milí čtenáři,
pojďme opět společně vytvořit něco výjimečného a na výji-

mečném místě.
Tradičně spojme příjemné s užitečným a podpořme tentokrát 

osmiletého těžce nemocného Františka, který žije jen s tatínkem, 
na jehož péči je vzhledem k jeho kombinovanému postižení odkázán 
24 hodin denně. Kluci přijedou až z Havířova, vděční za jakoukoliv 
podporu, vč. fi nanční, tolik potřebné k úhradě terapií neplacených 
zdravotní pojišťovnou.

Svým talentem přijede z Ostravy vás potěšit a chlapci pomoci 
Martin Chodúr, úžasný talent, velký dříč pevných zásad, který jde 
svou cestou, nikoli jako vazal showbyznysu, ale zejména skvělý člo-
věk, pro něhož jsou dobré skutky neodmyslitelnou součástí života.

Těšit se můžeme 
též na vyhlášený, talen-
ty překypující Sušický 
chlapecký sbor, pod 
vedením Mgr. Jana Pe-
lecha.

Koncert  s  t řemi 
CH. Chodúr, chlapci, 
charitativní.

Vidíte přátelé, že 
tato kombinace účinku-
jících v chrámu Božího 
milosrdenství slibuje 
opět nezapomenutelné 
zážitky.
Tak vás srdečně 
zveme a v neděli 25.9. 
v 17 hod. na viděnou!

Předprodej vstupenek 
v Infocentru Blatná.

Návrat do škol, děti a peníze

Prázdniny jsme si užili a teď je čas posunout se dál. Děti jdou 
o stupeň výše a s tím se pojí zvýšené náklady pro všechny rodiče. 
Placení kroužků, učebnic, sešitů, pastelek, propisek, pravítek a dalších 
mnoha věcí. Děti chtějí mít hezké oblečení, nejnovější trendy boty 
nebo telefon. 

Jako by nestačilo, že letošní rozpočet trápí zvyšování cen v obcho-
dech, zvýšené platby za energie či nájemné. A to z toho ještě nejsme 
venku, utahování kohoutů ekonomiky se nese se zvýšeným rizikem 
ekonomického poklesu, či dokonce krize.

Naštěstí je každá nesnáze zároveň příležitostí. Už dlouho se nám 
totiž nenaskytla tak zajímavá příležitost, jak učit děti fi nanční gramot-
nosti, než právě dnes. Na školu spoléhat nelze, takže hodnotu věcí, 
peněz, fi nanční plánování a další ekonomické dovednosti musíme děti 
učit sami. Čím dříve, tím lépe. Až totiž za 5 nebo 10 let přijde další 
krize, budou dobře připraveni. 

Jak na to? Vždy záleží na věku dítěte, ale řekněme si modelový 
příklad ze střední školy, 15-18 let.

1) Vysvětlení proč. V klidu si s dětmi sedneme a vše vysvětlíme. 
Jaká je situace ve světě, u nás a co se děje s penězi, s cenami a jak 
je důležitá osobní odpovědnost každého jedince. Vysvětlení by mělo 
končit pozitivně. Pokud se člověk chová odpovědně a o věcech pře-
mýšlí, zvládnout se dá vše.

2) Společné plánování. Navrhneme si s dětmi fi nanční plán návratu 
do školy. Stačí papír, tužka a společně si tam napsat, co vše bude dítě 
potřebovat, nebo chtít. Fantazii se meze nekladou, bez limitů. Ke každé 
položce společně odhadneme cenu a vše na konci sečteme. Dětem 
celou akci podáváme jako hru.

3) Určení priority. Dále si určíme priority a ty si označíme, 
třeba zvýrazňovačem. Např. učebnice, povinné kroužky, sešity, psací 
potřeby.

4) Rozpočet. Řekněme, že tam kromě učebnic bude i nový telefon, 
boty a kalhoty. Konečný náklad někde mezi 20-30 tisíci Kč. Vysvět-
líme, že maximální částka není možná a zadáme rozumný rozpočet, 
např. 5-15 tisíc Kč. Zdůrazníme, že první je potřeba pokrýt zvýrazněné 
položky a pak až vše ostatní. 

5) Předání odpovědnosti. Celou fi nanční částku dáme dítěti s tím, 
že odteď je začátek školy a koupě nového vybavení jeho odpovědnost. 
I když půjde do obchodu s námi, konečný výběr a platba bude na dítěti. 

6) Průběžná kontrola. Zakoupené položky na konci dne vždy 
společně zaznamenáme a porovnáváme, jak jsme se trefi li do odhad-
nuté ceny a kolik z rozpočtu dítěti zbývá. Hodně chválíme, oslavujeme 
dílčí úspěchy. 

7) Vyhodnocení a pochvala. Na konci by měly být všechny 
zvýrazněné položky pokryty a rozpočet by měl být alespoň blízko 
původnímu plánu. Ať to dopadlo jakkoli, je potřeba to oslavit, zakon-
čit celou vzdělávací akci pozitivně a společně si shrnout, co jsme se 
naučili. Pokud zbyly peníze, ale chybí např. 3000 Kč na nejnovější 
tenisky, můžeme dětem nabídnout, že na zbývající částku přidáme 
půlku a na druhou si budou muset ušetřit z kapesného nebo z brigády. 

Finance jsou hra a čím dříve se ji člověk začne učit, tím se mu 
bude v životě dařit lépe. A rozhodně by před dětmi neměly být tabu, 
o kterém se nemluví. Peníze sice nejsou nejdůležitější věcí na světě, 
ale ovlivňují spoustu důležitého.
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Rozhovor Kamily Berndorff ové se starostkou Kateřinou Malečkovou
Není tajemstvím, že už 
nebudeš kandidovat 
v komunálních vol-
bách. Dokonce prý ani 
nenajdeme Tvé jméno 
na kandidátce. Můžeš 
mi říci, co Tě k tomuto 
rozhodnutí vedlo?

Asi by se slušelo 
na začátek říci, že nejsem nijak zhrzená nebo 
ukřivděná, že za mým rozhodnutím nestojí 
konkrétní občan či kauza. Jednoduše jsem 
unavená. Ztratila jsem elán a radost z práce. 
Jsem přesvědčená, že dobrou práci můžeš 
odvádět, když se na ni těšíš, když hledáš 
další výzvy. S tím jsem taky na radnici šla, 
ale bohužel každodenní radosti se nekonají, 
už ani „každoměsíční“ radosti. Od roku 2020 
s vyhlášením prvního nouzového stavu se řada 
věcí změnila. A mně bohužel tento styl práce 
nevyhovuje. Nic nemá pravidla, odkládají se 
stavby, pořád se čeká, kdy kdo bude mít čas, 
kdy který orgán rozhodne, kdy se vypíšou 
dotace a jestli vůbec se vypíšou. Převládá 
u mě pocit, že všichni vyčkáváme, co ještě 
přijde, čeho se bát.  A starosta by se neměl 
bát, měl by být rozhodný, a já u sebe začínám 
tyto vlastnosti postrádat.
Tak takhle pesimistickou Tě opravdu ne-
znám.

Spíš jsem ze všeho smutná. A asi jsem byla 
hrozně naivní. Myslela jsem, že po covidu si 
uvědomíme vlastní zranitelnost a všichni ube-
reme na nárocích a začneme si vážit života, 
a místo toho každodenně řešíme kraviny. Ani 
válka kousek od našich hranic s námi nehnula.
Ale není Ti líto, že nedokončíš akce, které jsi 

celou dobu prosazovala např. venkovní zimní 
kluziště nebo autobusové nádraží?

Kdybych se rozhodla pokračovat a vše 
dobře dopadlo, tak by ses mě za 4 roky ptala 
na to samé, akorát by se změnily stavby. Ve-
dení města nemůže mít nikdy hotovo. Jedny 
stavby dokončuješ, současně projektově při-
pravuješ další, je to nekončící proces. Nové 
zastupitelstvo může mít samozřejmě jiné pri-
ority, ale mělo by přednostně ctít strategický 
plán města, který je tvořen občany a odráží 
jejich potřeby a přání.
Jaký je to vlastně pocit být starostou?

Když vyhraješ volby, je to samozřejmě 
pocit příjemný, ale zároveň cítíš tu obrovskou 
zodpovědnost. Někdy se v rámci urovnání 
vztahů a uklidnění situace uchýlíš k tomu, 
že trošku uhneš ze svých vlastních představ, 
přijmeš kompromis a ten musíš obhájit před 
občany, ale i sám před sebou. Je těžké zůstat 
sám sebou.
Ale nelituješ osmi let na radnici.

Vůbec ne. Byla to zkušenost za všechny 
peníze, a to v dobrém i ve zlém. Určitě jsem 
se zocelila, naučila více hospodařit s časem, 
poznala spoustu zajímavých lidí. Možná se mi 
někdy i zasteskne, ale teď se těším na kolegy 
ze sociálního odboru, mezi které se vracím, 
a na prázdný diář.
Chápu tedy dobře, že se vracíš na své původní 
místo? Nekoná se žádný výrazný posun v ka-
riéře jako např. ředitelka nemocnice apod.

Tak Ty jsi tenhle drb taky slyšela? Fasci-
nuje mě, kde lidé berou čas a potřebu vymýšlet 
různé konspirace. Opravdu se vracím na své 
původní místo, tj. vedoucí sociálního odboru 
Městského úřadu Blatná. Když jsme u těch 

naprosto zaručených informací, proč už 
nebudu kandidovat, tak jednu, která je fakt 
výborná a koresponduje s tím, jak dnes lidé 
naslouchají a jak mají ve všem naprosto jasno. 
Prý se bojím, že nepostavím novou čističku 
odpadních vod. Dokola omílám v novinách, 
na veřejných setkáních, že na čističku je již 
stavební povolení, že město má na účtech 
dostatek fi nančních prostředků, ale že pouze 
čekáme na vypsání dotace, abychom část pe-
něz ušetřili, a stejně je to marné. Část občanů 
je navíc přesvědčená, že starosta rozhoduje 
o všem, a naprosto pomíjí, že rozhoduje 
kolektivní orgán, tj. zvolení zastupitelé, a že 
starosta je jedním z nich.
Jsou známy kandidátní listy do komunálních 
voleb. Máš jasno, komu dáš hlas a koho bys 
ráda viděla jako svého nástupce?

Samozřejmě podpořím sdružení nezá-
vislých kandidátů ROVNĚ, vždyť jsou to 
ti, kteří mi celou dobu pomáhali. Sice došlo 
k částečné obměně na kandidátní listině, ale 
stále jsou tam lidé slušní se všeobecným 
přehledem a chutí pracovat pro město. Ale 
já nemohu říci ani slovo proti jedinému ze 
současných zastupitelů. Skvěle se mi s nimi 
spolupracovalo, vzájemně jsme respektovali 
své názory. Vážím si jejich práce a všem přeji, 
aby ve volbách uspěli. Jsem přesvědčená, že 
blatenští voliči nedají na líbivé volební sliby, 
že se budou zodpovědně rozmýšlet, komu dát 
hlas. Je to tak jednoduché. V Blatné se všichni 
známe. Stačí se podívat, jak se daný kandidát 
chová ke své rodině, svému majetku nebo 
v zaměstnání. Věřím, že volby pro Blatnou 
dopadnou dobře.

K. Berndorff ová

Mezinárodní tábor
Od 8. 8. do 14. 8. 2022 se usku-
tečnil mezinárodní tábor. Tento 
rok jsme přivítali táborníky z part-
nerských měst Vacha (Německo) 
a Sargé-lès-Le-Mans (Francie) 
u nás v České republice, kde je 
čekal pestrý program. 

Od 8. 8. do 12. 8. jsme byli 
společně ubytováni v Písku v ho-
telu Buly a stravovali jsme se 
v příjemném prostředí restaurace 
Ostrov. V pondělí jsme se prošli 
městem Písek a hráli různé se-
znamovací hry. Další dny jsme 
společně podnikli výlet do Putimi, 
navštívili horolezeckou stěnu, 
zahráli si laser game, bowling 
a vyzkoušeli jsme si jízdu na pad-

dleboardech. V pátek jsme měli celodenní výlet do Plzně, kde nás 
čekala prohlídka pivovaru a závodění na motokárách. 

Víkend jsme strávili v Blatné, kde rodiny českých účastníků uby-
tovaly naše hosty. V sobotu jsme si po společném obědě prohlédli ško-

lu J. A. Komenského, blatenskou 
věž a zámek. V zámeckém parku 
nás přivítala paní baronka Jana 
Germenis-Hildprandt. Po prohlíd-
kách jsme se vypravili do kuželny 
na turnaj. Celý den jsme zakončili 
společným grilováním pod soko-
lovnou, které připravili rodiče 
účastníků. V neděli ráno jsme se 
všichni rozloučili s nadějí, že se za rok znovu setkáme. 

Bylo zajímavé pozorovat, jak se děti navzájem poznávají. Na za-
čátku týdne komunikovaly spíše ve svých skupinách, ale postupně 
začaly překonávat jazykové bariéry a vznikala nová přátelství. Chtěli 
bychom poděkovat rodičům, kteří přijali do svých rodin naše hosty, 
zajistili jim stravu a připravili sobotní večerní grilování. 

Když děti při loučení běžely za odjíždějícím autobusem, proběhlo 
nám hlavou, že tato akce má určitě smysl a je dobré tato přátelství 
podporovat.

Děkujeme tímto městu Blatná za pravidelnou fi nanční podporu 
těchto táborů. V letošním roce byl projekt 
Setkání mládeže 2022 podpořen Česko-němec-
kým fondem budoucnosti. 
             Julie Srbová a Jana 

Španihelová, vedoucí



Číslo 14 / strana 6 Blatná 2. září 2022 Ročník 33 (43)

Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čte-
náři,

když se mému zhruba mě-
síc starému vnukovi Jonatánovi 

nedávno - mezi obvyklými neartikulovanými 
zvuky – vydralo z hrudi téměř zřetelné „eu“, 
potěšilo to mé srdce Evropana a řekl jsem si, 
že bych měl napsat něco o Evropské unii; což 
je ostatně téma více než aktuální. 

Česko – jak jste nepochybně zaznamena-
li – totiž od 1. července 2022 předsedá Radě 
EU, klíčovému politickému orgánu unie. 
To znamená, že se nám na půl roku dostalo 
do rukou pomyslné „kormidlo“ této organiza-
ce a můžeme více než jindy přispět k jejímu 
fungování. Bylo by přehnané tvrdit, že v této 
pozici máme možnost podstatnějším způso-
bem ovlivnit celkové směřování EU, takovou 
moc ono „kormidlo“ nemá, ale každopádně je 
na nás víc vidět, a tedy se můžeme „ukázat“, 
ať už v dobrém či špatném. 

Předsednictví EU jsme převzali v mi-
mořádně složité době doznívající pandemie 
c ovidu, do nebe letících cen energií, dvou-
ciferné infl ace a války v těsném sousedství. 
Snad jedinou výhodou tak bylo, že jsme své 
priority nemuseli nijak pracně vymýšlet, 
nabídl je sám život. Vesměs jsou přímo či 
nepřímo spojeny s ruskou agresí vůči Ukra-

jině: v roli předsedající země chceme přispět 
ke zvládnutí uprchlické vlny, nabídnout řešení 
všech možných aspektů energetické krize, 
posílit obranné kapacity Evropy nebo také 
zvýšit odolnost evropských ekonomik a de-
mokratických institucí. To vše pod mottem 
„Evropa jako úkol“, vypůjčeném od Václava 
Havla, a s logem v podobě kruhu barevných 
kosočtverců, trochu připomínajícím nějaký 
indiánský náhrdelník.

Široká veřejnost z takového předsednic-
tví nejspíše zachytí především záběry z vr-
cholných setkání a stylizované výstupy pro 
média. To je ovšem jen ona viditelná špička 

„předsednického ledovce“; naprostá většina 
předsednické práce (a že jí není málo) se 
odehrává v úřednickém šerosvitu a spočívá 
v hledání kompromisů u chystaného evrop-
ského práva a dalších společných unijních 
opatření. Ministři české vlády předsedají 
během tohoto půlroku 50 ministerským zase-
dáním, zabývajících se nesmírně širokou šká-
lou témat, od norem nakládání s chemickými 
odpady či přístupu ke genetickým zdrojům 
až po budoucnost evropské energetiky a boj 
s klimatickou změnou. O měnových, fi nanč-
ních, zemědělských a dalších otázkách ani 
nemluvě. Zároveň čeští diplomaté řídí jednání 

všech sedmadvaceti států EU v téměř dvou 
stovkách pracovních skupin.

Mám pocit, že české předsednictví zatím 
funguje celkem dobře – i když máme za sebou 

teprve 2 měsíce 
a hlavní úskalí 
jsou stále před 
námi. Škodolibí 
novináři s obli-
bou poukazují 
na chatrné ja-
zykové znalosti 
našich ministrů, 
což je sice urči-
tý handicap, ale 
určitě to není to 
nejdůležitější. 
Příliš důležité 
není ani to, zda 
se nám podaří 
naplnit vytýče-
né vzletné cíle 

jako mír a bezpečnost; každému je jasné, 
že to nezáleží jen na naší šikovnosti. Může 
také být, že naše současná vláda není úpl-
ným vzorem „evropanství“ – třeba proto, že 
její nejsilnější složka (ODS) v Evropském 
parlamentu působí v protievropské frakci 
ECR a když se dovolává evropské solidarity 
a evropských řešení, nemusí to působit úplně 
věrohodně. Ale celkově nic nenasvědčuje 
tomu, že bychom předsednictví neměli se ctí 
zvládnout. Vlastně stačí, když si nebudeme 
střílet vlastní branky… 

Z prvního českého předsednictví v roce 
2009 víme, že ty vlastní branky mohou být 

Takto vypadá zasedání Evropské rady

Premiér Fiala s předsednickou „svatozáří“

důsledkem nepřiměřeného arogantního cho-
vání na evropské scéně či neuspořádaných 
vnitropolitických poměrů. V prvním případě 
jsme se snad alespoň částečně poučili – tento-
krát naši představitelé nedávají okázale naje-
vo přehnané 
sebevědomí 
a odpouští-
me si jizlivé 
dvojsmyslné 
slogany typu 
„Evropě to 
osladíme“.

Horší to je s celkovou politickou kulturou, 
která nás zradila v roce 2009 a od té doby 
se nikterak nezlepšila. Pád vlády uprostřed 
předsednictví v březnu 2009 jsem prožíval 
ve Stockholmu a šlo o jeden z nejhorších 
momentů mé diplomatické kariéry. Dalo hod-
ně práce získat alespoň elementární důvěru 
partnerů a Švédů obzvláště, a hodně v tom 
udělal i blatenský rodák Marek Mora, tehdy 
náměstek ministra pro evropské záležitosti. 
Nevím, jestli něco podobného hrozí i nyní, 
ale každopádně mám za to, že vláda by při 
výkonu důležité mezinárodní funkce měla 
být na vnitropolitické scéně víceméně hájena 
a respektována ve jménu „vyššího principu“. 
Současnou snahu opozice maximálně kompli-
kovat vládě její pozici a nadřazovat domácí 
témata (jakkoli palčivá) nad témata evropská 
a předsednická, považuji za hrubé politické 
faulování. Už jsme na to jednou „dojeli“. 

Jan Kára

Evropě jsme to v roce 2009 
rozhodně neosladili
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Čečelovice slavící, jásající a rozmanité. 610. výročí založení 
obce si připomněli domorodci i rodáci
Největší atrakci představovaly „ manévry“ 
hasičských sborů.

Čečelovice- V ten slavný den musely 
veškeré starosti stranou. Obec Čečelovice 
od ranního rozbřesku žila jen a jen tím jed-
ním - významným výročím 610 let od svého 
vzniku. A při té příležitosti byl připraven i pes-

trý doprovodný 
program. Ruku 
v ruce s ním 
šel sraz rodáků 
a přátel obce. „ 
Rozeslali jsme 
85 pozvánek. 
Nakonec k nám 
přijelo cca 70 
 %  o s l o v e -
ných,“ vyjádři-
la se k tomuto 
tématu kroni-
kářka  Alena 
Honzová, která 
měla výrazný 

podíl na úspěšném průběhu domácích oslav. 
Její zásluhou si mohli přítomní prohlédnout 
také zajímavou výstavu fotografi í „ Historie 
a proměny obce“, obohacenou ještě o sepsané 
vzpomínky zdejších pamětníků na dění v ma-
teřské vesnici průřezem uplynulých desetiletí. 
Želbohu téměř všichni vypravěči, které paní 
Alena Honzová obětavě obíhala a zpovídala, 
jsou již na druhém břehu…….

Když sláva- tak se vším všudy! Organi-
zátoři využili svátečních chvil k tomu, aby 
zároveň mohla být veřejně pokřtěna vyhlídka 
na šumavské monumenty za vesnicí. Jde 
o místo vskutku magické, nabízející okouz-

lující pohledy do srdce kraje Karla Kloster-
manna. Čečelovičtí zde vybudovali novou 
pergolu a informační panely s popiskami 
kopců na obzoru. Slavnostního křestu se zhos-
tili nejen starosta obce spolu s místostarosty, 
ale také čestní hosté- poslanec KDU- ČSL 
z Dačic Jan Bartošek a dvojice cyklocestova-
telů, František Šesták a někdejší velvyslanec 
ve Švédsku ing. Jan Kára. „ Pan poslanec 
měl poměrně naspěch, protože jej čekal ještě 
jeden křest, a sice v rodných Dačicích. Týkal 
se nové hasičské stříkačky,“ prozrazuje něco 
málo z kuloárů s úsměvem místostarosta 
Bohumil Braun.

Dominantní postavení měli v Čečelovi-
cích v onen sváteční den dobrovolní hasiči. 
Není divu- odnepaměti přece vedle záchrany 
lidských životů a majetku byli nositeli osvě-
ty a kultury. Po nástupu pozvaných sborů 
na návsi a odchodu směr cvičiště se na plné 
obrátky rozběhly ukázky jejich dovednosti. 
A to klasickou formou požárního útoku.

A věru bylo na co se dívat! Do akce 
nastoupila družstva ze Záboří, Lažánek, 
Doubravice, Mečíchova, Třebohostic, Zad-
ních Zborovic a samozřejmě nemohlo chy-
bět domácí zastoupení. Všichni „ chráněnci 
svatého Floriána“ bez výjimky podali skvělé 
výkony a dokázali, že jsou lidmi na svých 
místech. Početná divácká obec si určitě přišla 
na své. „Na všech soutěžících bylo patrné, 
že si prosluněné odpoledne v Čečelovicích  
náramně užili,“ poznamenal k celé události 
velitel místního SDH Milan Zach, „ Konec-
konců šlo o první hasičské měření sil v našem 
okrsku po dvou letech od vypuknutí pandemie 
koronaviru. Za hlavní prioritu okrskové soutě-

že považuji to, že nedošlo k žádnému úrazu.“ 
Posléze dodal, jak ho potěšilo, že se domácím 
podařilo dát dohromady týmy pro všechny 
kategorie: „ Vedli si znamenitě a chtěl bych 
jim všem poděkovat za obrovské nasazení 
a pěknou reprezentaci rodných Čečelovic,“ 
vyjádřil se zároveň.

Výsledkové přehledy si mohli přečíst 
přítomní krátce po posledním útoku ve-
teránů z Čečelovic. Ty vydaly následující 
údaje: Děti- 1. 
Zadní Zborovi-
ce (20 sekund), 
2 .  Čeče lov ice 
( 2 6  s e k u n d ) , 
3. Lažánky (29 
sekund), 4. Zá-
boří (40 sekund). 
Ženy- 1. Mečí-
chov  (31 ,69) , 
2 .  Doubravice 
(34,50), 3. Tře-
bohostice (38,18), 
4 .  Čeče lov ice 
(49,15). Muži- 
1.  Doubravice 

(24,80), 2. Mečíchov (25,25), 3. Záboří 
(26,53), 4. Třebohostice (28,83), 5. Lažán-
ky (30,91), 6. Čečelovice (33,44), 7. Zadní 
Zborovice (neplatný pokus). Veteránská 
složka byla pouze jedna, a to domácí - útok 
zrealizovali v čase 31,53 sekund.

Nedílnou součástí čečelovických oslav 
a srazu rodáků byly samozřejmě proslovy 
starosty obce, zástupce SDH a pozvaných 
hostů. Jako projev piety a důkaz toho, že 
v Čečelovicích nezapomínají v průběhu času 
válečných obětí ze svých řad, došlo k položení 
věnce u pomníku padlým v 1. Světové válce 
za zvuků národní hymny. Poněkud veselejší 
notu nasadilo po odeznění ceremoniálu pou-
tavé vystoupení blatenských mažoretek, kdy 
celá náves ožila ohněm a dynamičností mládí.

Výjimečnou sobotu v novodobých ději-
nách obce Čečelovice uzavřela taneční zábava 
na čerstvém vzduchu. Určitě tento sváteční 
den měl pro společenskou stránku rozvoje této 
malebné a poctivou prací prodchnuté vesnice 
mimořádný význam. Zároveň dokázal, jak je 
to nádherné, když několik generací pohroma-
dě prožije společně třeba jen několik hodin. 
Člověk je přece tvor družný a jako takového 
jej vyšší síla stvořila!

Vladimír Šavrda

Dodatek:  Některé zajímavosti o obci 
Čečelovice a sebraná svědectví čečelovických 
pamětníků v příštím čísle Blatenských listů. 
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Vyznání IX.
1590, 1892, Scotland, Malt whisky, kilt, 

beton, motorky, country hudba, resp. blue-
grass a ještě další méně významné „záležitosti 
„jsou v popisu životního osudu, možná pro 
někoho výstředního chlapíka, tím je: 

ALBÍN VESE-
LÝ III. p.s. ozna-
čení I. – IV.  Vás 
budou provázet 
celým vyznáním.

Při  prvním 
setkání se nechal 
slyšet:“ Té his-
torie rodu není 
tolik, aby to vy-
šlo na dva listy 
„ Vyznání.“ Jak se 
Albín rozpovídal, 
věděl jsem, že 
dva listy nebudou 
zdaleka stačit!!! 

A taky že jo!
Tak pojďme 

postupně uvádět ve správnost výše uvedená 
čísla a slovní výrazy.

1590 ... první záznam v kronice na faře 
v Sedlici o rodu Veselých. Zmínka je zde 
o Adamovi Veselém, sousedovi, vyskytujícím 
se v Čekanicích.

Ten, kdo to všechno „zavinil „tzn. celoži-
votní odkaz práce se stavebním materiálem, 
byl: 

JAN VESELÝ
A hned jedna 

zmínka o Janovi. 
Hotel Jubileum, pa-
třící baronovi, byl 
jeho druhý domov. 
A jeho jedno pose-
zení čítalo - a teď, 
vy pivní znalci po-
slouchejte - 95 piv 
za večer.  Jednou 
jich bylo pouze 36 

a ty vypil na stojáka, protože chvátal! A v hos-
podě, která dnes bohužel neexistuje, zůstal 
osm dní!  Když se vrátil domů, řekl synovi: 
„Hoď tam forku uhlí, já jsem tam zůstal něco 
dlužný.“ V hudební teorii bychom řekli, že si 
střihnul oktán.

V r. 1892 velice prozíravě koupil pozemky 
nynějších stavebnin. Blatná v té době měla 
městské hranice u potoka (tehdy tam byl 
pouze brod - dnes je tam sokolovna). Výho-
dou této koupě, mimo jiné, byla dostupnost 
železnice.   V roce 1899 byl započat železniční 
provoz ve stanici Blatná, která byla nedaleko 
pozemků, které zakoupil. Obchodní tah na tu 
dobu neskutečného významu!! Byla zde za-
ložena dřevařská, poté tesařská dílna. Hlavní 
náplní její práce bylo dodávání materiálu pro 
truhláře a stavebního dříví blatenským zední-
kům. Odpad se prodával jako palivo. Součástí 
dodávek bylo i usušené dřevo tzn. 1 cm = 1 
rok  . Již samotné zakoupení pozemků návaz-
nost na dráhu jasně ukázalo, že tato fi rma zde 
nebude jen pár let.

Ale poctivost, nadšení, zapálení a maxi-
mální spokojenost zákazníka ctí tuto fi rmu 
i v dnešních dnech!!!

Poté „nastoupil“ 
Albínův dědeček 
(jasně že Albín I.) 
a ten přejmenoval 
firmu na: Obchod 
uhlím a stavebni-
nami. Opravdu tam 
nechybí před uhlím 
„S“. Prodej se rozší-
řil o vápno, cement 
a pomalu začínal 
i stavební materiál.

A opět se přihlásila o slovo bolševic-
ká prozřetelnost jako v mnoha případech 
v Blatné!!

Jak bylo v té době u nás „zvykem“, sou-
druzi dlouho nespali. Po válce přišli a s pistolí 
v ruce fi rmu zkrátka ukradli, dle nich vše 
v pořádku, a tudíž znárodnili. Vše se zabavilo 
a začali podnikat jako uhelné sklady. Jenom 
krátká zmínka, jak to fungovalo. Dosazený 
vedoucí (promiňte mně to označení) jakýsi 
Průcha, denně seděl na „Jubláku“ u okna, 
a pokud projelo auto s uhlím od násypky, tak 
si udělal čárku. Byl to šéf opravdu na svém 
místě  a není již známo , zda útratu platil on, 
anebo posílal účet za pivo a panáky  na partaj 
do Strakonic k proplacení. ………..

Tak necháme kluky s červenou hvězdou 
u ledu a pojďme dál. I když se ještě v tomto 
Vyznání objeví, za což se musím omluvit, ale 
musí to zde zaznít!!

Albínův tatínek (Albín II. jinak skvělý 
harmonikář) vychodil Obchodní akademii 
v Písku a nastoupil do Komerční banky. A to 
byl hlavní důvod, proč  rodině Veselých nebyl 
vrácen majetek ( pole, pozemky pod cestou 
do mrazíren…..) . A tehdy požadovali jedinou 
věc. Pracovní zařazení tatínka do JZD tzn. 
jezdit s traktorem a pak by nemuseli hekta-

ry odevzdat. Cesta 
k pozemkovým „ná-
vratům“ po roce 89 
byla opravdu stras-
tiplná. Bylo však 
soudem řečeno, že 
to nebylo sebráno 
pod nátlakem. Jasně 
že o tom rozhodo-
vali soudruzi a ur-
čitě ještě žijí mezi 
námi!!! 

Ne, že se Veselým vrátí vše, co jim patří, 
ale pěkně část ZAPLATIT!! Byly vráceny 
nemovitosti, ale vše ostatní se musí s plnou 
parádou zaplatit na prkno tzn.  velká mostní 
váha, auta, vybavení kanceláří ….! 

 A když otec vše zaplatil, oslovil Albína 
III., který v té době pracoval v Praze u Vo-
jenských staveb: „Albíne, půjdeš do toho 
se mnou? Držet tradici naší rodiny a starat 
se o naši fi rmu?“  Odpověď?: „Jdu do toho, 
táto!!!“

První roky se podnikání odvíjelo stavěním 
rozbouraných přístřešků, kůlen a musely 
zbýt peníze na nákup obchodního materiá-
lu.     V roce 2002 převzal fi rmu celou a jeho 
budoucí nástupce se již nyní spolupodílí 
na chodu fi rmy. A je jím Albín IV.!! 

Pojďme trochu toto Vyznání odlehčit: 
Scotland, Malt Whisky, Kilt.

Byl jsem ve Skotsku celkem třikrát a vě-
řím, že kdo jej navštívil, určitě se tam bude 
vracet … příroda, lidé, spousta skotských 
vlajek na domech, neskutečné množství 
hradů, Loch Ness, naprostá oddanost k tra-
dicím a k tomu Malt Whisky (jednosladová 
whisky).

A pokud vstoupíte Albínovi do kanceláře, 
tak má na stěně krásný plakát těch nejlepších 
skotských Malt Whisky. Slogan u jedné 
z nich, která nese název LAPHROIAG, vy-
stihuje naprosto vše:“ Buď ji milujete anebo 
ji nenávidíte.“

Pochopitelně jsem se nemohl nezeptat, 
na jeho klasické a pro mnohé netypické ob-
lečení a tím je skotský kilt (skotská sukně). 
Není vůbec známo, kde a kdy se ve Skotsku 
kilt vzal. Angličané tvrdí, že do Skotska ještě 
nedorazily kalhoty. 

Otázka na Albína III.musela přijít: „Spod-
ní prádlo anebo na ostro?“ Jasně že je to lepší 
bez spodního prádla!!

Velice často je to závislé na prostředí 
tzn. hygieně. Ale pokud se pořádají skotské 
slavnosti na hradě Sychrov, tak tam jsou 
všichni chlapi na ostro!!  A pokud na Sych-
rově zafouká, tak mají dámy co dělat (pokud 
ovšem chtějí) a zaměří své pohledy úplně 
jiným směrem.

GENOGRAF! Jasně že jsem vůbec neznal 
význam tohoto slova, natož co to vlastně zna-
mená. Že vám také není známo , oč tu běží ? 
Zajímá vás, kdo byli vaši předkové a odkud 
pocházíte?Pradědeček

Albín Kilt

Děda

Tatínek
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GENOGRAF (Test) = TAJEMSTVÍ 
VAŠEHO RODU

Tak to jsou silná slova a co s tím má 
Albín III. společného? Díky své orientaci 
na Skotsko si nechal výše uvedený test udělat. 
A výsledek?

Albín III. má profil charakterizovaný 
do severní a severovýchodní Evropy … 
keltové a vikingové a v těch genech to Albín 
III. cítí!!! Blíže můžete zjistit na Genograf I. 
Tak už je vám jasné, proč se Albín III. hlásí 
ke Skotsku?

Srdeční hudba pro Albína III. je Bluegrass. 
Původní vznik je ze severní Evropy … Irsko, 
Skotsko, Dánsko a Genorgaf určite nelže. Sám 

Albín III. tvrdí, že to moc neumí (myslím že 
lže), a s partou si občas střihnou na sokolce 
jeden večerní „koncert “.

Do revoluce jezdil autocross a později 
(šest let) se proháněl na motocyklech pro starší 
(pardon) bývalé tzv. veterány!

A v současné době renovuje stará auta 
a motocykly. Tím zachraňuje již dávno zmi-
zelé strakonické čezety a další výrobky za-
niklých světově proslulých českých značek !!

Vážení, u předešlých Vyznání jsem na zá-
věr poměrně brzy našel vhodná slova, příměry, 
poděkování, ale tady jsem lehce mimo. 

A hlavně, jak to celé uzavřít?

Po přečetní jednotlivých listů příběhu 
tohoto rodu, se opět ozývá to známe Hild-
brandtovské: 

Per Angusta ad Augusta
Přes překážky ke slávě!

Jak jsem pozorně vyslechl Albínovo 
povídání, viděl odhodlání, s jakým Albín 
pokračuje v tradici fi rmy, jsem přesvědčen, 
že se bude nadále velice úspěšně rozvíjet 
v odkazech svých předků!

A věřte, přeji jim to z celého srdce!
Albíni ….DĚKUJEME 

Pepík Jirásko Čadek 

Albín Genograf I. Albín Genograf II.

Reakce na články o Ch. Battagliovi
V čísle 13 BL jsem si opět početl o muži, 

který zasvětil život cyklistice panu baronu 
Christianovi Battegliovi. Oba články mě za-
ujaly, ten od J. Káry mi téměř mluví z duše. 
Další článek raději nebudu komentovat. 

Jsem názoru, že uctění Ch. B. by mělo 
být důstojné. Pár slov u pomníku (jen od cyk-
listů!), vyjížď ka na kole, ev. závod - jen ne 
prosím žádnou pouťovou atrakci. 

Ch. Battaglia (italsky znamená bitva) jsem 
znal dobře. Nechtěl, aby se o něm mluvilo 
a zveřejňovaly informace o jeho životě Jadrně 
to odmítal. Snad mi odpustí, když přeci jen 
o něm něco napíši.,  

Bylo to někdy začátkem 60.let m.s., kdy 
jsem se začal věnovat cyklistice. Tenkrát nás 
bylo pár nadšenců různého věkového složení 
a pan baron Battaglia byl naším idolem. Mne 
zajímal i jako sportovec, který by již, alespoň 
podle tehdejších zvyklostí měl sportování, 
resp. závodění vzhledem k věku zanechat. 
On to ignoroval a trenoval dál. Udivoval 
svojí skromností, resp. i asketickým způso-
bem života.

Tak např. jako studenta medicíny mne 
zajímalo jestli drží nějakou speciální dietu. 
Tenkrát už to začínalo přicházet do módy. Od-
pověděl mi zcela vážně - někdy mám i hlad. 
Co by asi dnes řekl na nabídku sportovní 
stravy, isotonické nápoje, gely apod.

Po vystudování lékařské fakulty, resp. při 
mém působení v Blatné, ke mně chodil jako 
pacient. Žádnou léčbu nepožadoval, resp. ani 
nepotřebval, pouze různá potvrzení na řidič-
ský průkaz apod. Jeho život skončil ve věku 
77 let krásnou smrtí při jízdě na kole.

Závěrem si položme několik ,,kdyby,“ 
coby“.

Jak by asi reagoval na bouřlivý rozvoj 
cyklistiky, který krátce po jeho smrti nastal. 
Horská kola, karbonové rámy, kotoučové brz-
dy, elektronické řazení. V současné době nový 
hit a sice tzv. gravelbike - vřele doporučuji. 

Škoda též, že už se nedočkal vyasfaltová-
ní polních cest okolo Bratronic, Mečichova, 
ale i jinde v okolí. 

V rodinné hrobce Battagliů, kde ovšem 
není pohřben. je nápis - ruhe sanft (odpočívej 

v pokoji). K jeho hrobu v Záboří to však 
není daleko. Takže pane barone Christiane 
Battaglio - vzpomínáme a jakýpak sentiment, 
to on neměl rád. 

Prosté - sportu zdar!           Tomáš Bartoš

polacekpavelst@seznam.cz tel: 731 781 243
Cena knihy 200,-Kč, poštovné 131,-Kč
Knihu lze převzít osobně v Praze
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Akce
3. 9.
Parní vlaky na Blatensku

3. 9. 20 h
Pecha Kucha Night Blatná

Arleta

Aleš Bráza

David Herzig

Martina Kárová

Martin Klajn

Denisa Neubarthová

Tomáš Petrášek, architektonické 
studio DEBYT

7. 9. 18 h

13. 9. 19 h

17. – 18. 9.

17. 9. 17.45 h

Kulturní
kalendář



Ročník 33 (43) Blatná 2. září 2022 Číslo 14 / strana 11

18. 9. 19 h 

20. 9. 19 h

25. 9. 17 h

28. 9. 13–16 h

16 h

28. 9. 18 h

2. 9. 20 h

7. 9. 19 h

9. 9. 20 h

14. 9. 19 h
Planeta Praha

16. 9. 20 h
Nene

21. 9. 19 h

23. 9. 20 h

28. 9. 19 h
Banger.

30. 9. 19 h

2. 9. 9.30–10.30 h

23. 9. 15 h

11. 9. 18 h
 

20. 9. 17 h

27. 9. 16 h

29. 9. 16 h

1. 10. 10–17 h
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Výstavy

22. 8. – 30. 9.

Výtvarná Blatná 2022

30. 8. – 30. 10.

6. 9. – 30. 10.

6. 9. – 30. 10.
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Pěstujeme 
kulturu



Číslo 14 / strana 14 Blatná 2. září 2022 Ročník 33 (43)

port

Zahorčický nohejbal 
je nohejbalem pro 
všechny
Jde hlavně o dobrou zábavu a pohodu.

Zahorčice - Zdá se to neuvěřitelné, ale 
přece je to tak. V malé obci Zahorčice u Lnář 
se letos sehrál již 26. ročník tradičního nohej-
balového turnaje. A zájem o účast v aktivním 
měření sil u sítě byl jako vždy enormní. Per-
fektní výměny tady předvedlo v praxi osm 
sestav. Mohlo jich být devět, ale jedni zájemci 
se odhlásili.

Organizátoři zahorčického turnaje v no-
hejbalu si nekladli nikdy za cíl vyšponovat 
akci na mistrovský hrot. „Od samého počátku 
se u nás hraje hlavně pro dobrou zábavu a po-
hodu. Nikdo markantně nevyčnívá. Najdou 

se tady i slabší týmy, co mají pořád chuť si 
v Zahorčicích zasoutěžit a nehrozí jim, že by 
dostali skličující nářez třeba zrovna od do-
mácích kluků,“ vysvětluje ředitel turnaje 
Pavel Brož. Podle něho se úroveň turnaje 
dlouhodobě drží na solidní úrovni: „Mírně se 
zlepšuje, ale nikterak výrazně. Jde o napros-
to normální vývoj. Maximálně tady někdo 
hraje okresní soutěž.“ Tam ve Strakonicích 
kropí potem půdu právě i Pavel Brož a jeho 
kamarádi: „Chodíme na pravidelné tréninky. 
Během zimy pak příležitostně jezdíme do haly 
v Kasejovicích. Na konci minulého roku jsme 
v okrese spadli dost dolů, ale letos se zase vy-
škrabali po jaru na průběžné druhé místo, což 
určitě pokládáme za velký úspěch,“ svěřuje se 
Pavel Brož s tím, že nohejbalově se na vyšší 
úrovni projevuje šest chasníků ze Zahorčic, 
z nichž tři stíhají ještě navíc hrát fotbal.

Sám Pavel Brož si jako obyčejně letos 
na domácím turnaji s chutí zakopal a zahla-
vičkoval: „Věřil jsem tomu, že vyhrajem. 
Ovšem nakonec jsme na opozici z blatenské 
Vinice nenašli žádný recept,“ konstatuje elitní 
nohejbalista. S povděkem kvitoval, že si po-
dívanou na antukovém hřišti nenechalo ujít 
cca padesát příznivců tohoto sportu. Také si 

tu stejně jako už častokrát v minulosti udělal 
zastávku peloton cyklistů z Nezdřeva.

Zahorčičtí průkopníci nohejbalu mají 
věkový průměr od 13 do 45 let. Nejmladší 
hráč Jakub Matějka na letošním turnaji jasně 
dokázal, že je připraven převzít štafetový 
kolík a pokračovat v rozvoji tradice pro 
správné chlapy.

Za svůj skvělý um a techniku se dočkali 
nohejbalisté zaslouženě hodnotných cen. 
Pořadí bylo následující: 1. Vinice Blatná, 2. 
Zahorčice+ Kasejovice „Alcron“, 3. Vacíkov, 
4. Chobot, 5. „ A je to!“- mládež ze Zahorčic, 
6. „Vojta Šulc“ - synové místních rodáků, 

7. „Nevím“ - Volenice+Roželov, 8. „Wunder 
team“ - rodáci z jedné rodiny, loňští Matějové.

Hezký věcný dar přinesl mecenáš turnaje 
Milan Flandera z Mužetic. „Chtěl bych vy-
slovit poděkování všem pořadatelům, co se 
podíleli na přípravě turnaje a obsluze z na-
šeho občerstvovacího stánku, honosně kdysi 
pojmenovaného „Alcron“, uvedl závěrem 
Pavel Brož.

Vesnice Zahorčice čítá jen něco okolo sta 
obyvatel. Ovšem co se nohejbalu týče, je jeho 
svatyní i velmocí zároveň.

(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

V Drahenickém Málkově si úzkostlivě 
střeží svou sportovní raritu
Jednoznačně nejdéle existující fotbalový turnaj na celém Blatensku.

Drahenický Málkov - Hrála se jich pěkná 
řádka. Buzický bejk, Blatenská kráva, Lomské 
tele….. Nad většinou z nich už slunce zapadlo, 
nicméně nové se zase rodily a rodí. Tak jak 
to chodí v běžném lidském životě. Řeč je 
o fotbalových turnajích na Blatensku.

Zvláštní postavení v tomhle výčtu si 
jednoznačně drží Drahenický Málkov. Letos 
se zde odehrál neuvěřitelný 36. ročník mače 
v kopané. Dlužno dodat- nikdy nepřerušený. 
„Jak se jednou řetěz přetrhne, už se těžko 
články spojují dohromady,“ okomentovala 
to „dobrá duše“ této národní tradice Vlasta 
Lukeš.

Organizátorům turnaje přálo i počasí. 
Po celý den se na fotbalisty usmívalo zlaté 
slunce, hovící si v modrém azuru. A po ně-
kolika letech nepršelo ani při večerní taneční 
zábavě na přírodním parketu.

Co bylo obzvlášť důležité - turnaj probíhal 
sice naplno, ovšem bez surovosti a záludnos-
ti. Výsledkem toho bylo, že ani jediný hráč 
či hráčka neutrpěly sebemenší škrábanec. 
Fandové této sportovní události, kterých 
během dne prošlo ochozy cca sto, kvitovali 
s povděkem, že tentokrát padlo hodně gólů. 
Bylo se tedy opravdu na co dívat.

Jedno „ale“ se ovšem přece našlo. Ve stej-
né datum se konal turnaj v malé kopané 
na hřišti v Řečici. V praxi to znamenalo odliv 
týmů pro Drahenický Málkov. Takže se jich 
tu nakonec ukotvilo jen pět. Na dobré náladě 
a všeobecné pohodě mezi přítomnými to ale 
nic neubralo.

Šampiónem tur-
naje se nakonec staly 
Mirotice. V závěsu 
za nimi skončila par-
ta skalních fanoušků 
klubu SLAVIA z Bla-
tenska, co se nemohli 
jmenovat jinak než 

OP SLAVIA. Bronz ozdobil tým Policie ČR 
z Blatné. Faktu propadnutí se nakonec vy-
hnuly legendy z AFK Rozmetač Blatná. Ten 
museli vzít na vědomí domácí hráči, kterým 
ale nikdo nemohl upřít nejvtipnější titul – 
„Grandhotel Málkov“.

Oceňovaly se také osobní zásluhy. Nej-
výkonnější hráčkou turnaje byla slavnostně 
vyhlášena Natálie Kostohryzová z celku AFK 
Rozmetač Blatná. Za stěží průstřelného bran-
káře byl pasován Daniel Barát ( OP SLAVIA 
). Nejlépe „seřízenou mušku“ osvědčil Tomáš 
Palivec z policejního týmu.

Vlasta Lukeš sice není starý, ale hodně 
pamatuje. Třeba to, že počínaje rokem 1986 
se kopaná hrála na starém hřišti u kravína. 
„A to mělo takovou plochu, že se nechalo 
rozdělit na dva stejné fotbalové úseky. Díky 
tomu tu mohlo jednou nastoupit rekordních 
dvaadvacet manšaftů,“ vzpomíná. Asi před 
pěti lety bylo vybudováno nové hřiště blíže 
vesnici: „Výhodou je možnost vytvořit zde 
kvalitnější zázemí pro fotbalisty i diváky,“ vy-
světluje nestárnoucí nadšenec. Dříve dokonce 
hrál Drahenický Málkov fotbal i soutěžně. 
A vůbec ne špatně.

Takže v Drahenickém Málkově si samo-
zřejmě i nadále přejí, aby se ten fotbalový 
řetěz nepřetrhl. Díky obětavosti a pevné vůli 
zdejších sportovců se tak zcela jistě nestane.

Samozřejmě poděkování si zaslouží všich-
ni, kdo v den „D“ na hřiště zavítali. Každá 
koupená klobása a vypité pivo se počítají!!!

Vladimír Šavrda
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V TJ Sokol Blatná začínáme cvičit v září!
Sledujte zprávy svých vedoucích a cvičitelů.

Děti všestrannost začínají ve středu 7. 9. jako vždy - nejmenší 
děti v 15.00, větší v 16. 00 a míčové hry v 18.00.
Těšíme se na vás!                                 B. Malinová

Mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná 
zářily na MS v mažoretkovém sportu

Po dvouleté covidové pauze se v letošním roce uskutečnilo celé 
Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu, které vyvrcholilo největší 
mezinárodní soutěží – Mistrovstvím světa v mažoretkovém sportu. 
Soutěž se konala 25.-27.8.2022 ve sportovní hale Královka. Blatenské 
mažoretky PREZIOSO získlay mnoho nominací díky medailovým 
úspěchům na fi nále MČR v mažoretkovém sportu a na soutěži tak 
mohly reprezentovat Sokol, Město Blatná i Jihočeský kraj.

Soutěže se účastnily týmy z Polska, Slovenska, Kazachstánu či 
Bulharska. Mažoretky vybojovaly v mezinárodní konkurenci celkem 
šest zlatých, dvě stříbrné a dvě bronzové medaile.

Část soutěže bylo možné sledovat na ČT sport v pátečním živém 
přenosu a záznam je rovněž dostupný na webu ČT. 

Soutěží jsme úspěšně ukončily snad poslední covidem ovlivněnou 
soutěžní sezónu a těšíme se na nové tvoření a nové členky. PREZIOSO 
vstupuje do již 21. roku od svého založení.

Děkujeme všem dívkám a rodičům za skvělý tým, který tvoří, 
jejich pomoc a nasazení. 

Velké poděkování patří také Jihočeskému kraji za fi nanční podpo-
ru účasti na této soutěži a také Městu Blatná za poskytnuté dárkové 
poukazy, které jsou úžasnou odměnou za celoroční dřinu.

DĚKUJEME A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ ROK!
Trenérky PREZIOSO

1. místo – titul Mistr světa:
● Juniorky skupina pom-poms – „O dvanácti měsíčkách“
● Kadetky miniformace baton – „Na dvorku“
● Seniorky miniformace pom-poms – „Krysař“
● Seniorky trio pom-poms – Eliška Pekárková, Anežka Bolinová, 

Natálie Troníčková
● Seniorky sólo pom-poms – Eliška Pekárková
● Juniorky miniformace pom-poms – „Kopretiny“

2. místo – titul I.vicemistr světa
● Kadetky skupina pom-poms – „Lachtaní show“
● Seniorky skupina baton – „Sviť měsíčku, sviť“

3. místo – titul II.vicemistr světa
● Juniorky sólo pom-poms – Natálie Medlínová
● Kadetky sólo pom-poms – Adéla Vrzalová

Foto K. Berndorff ová
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Kde si vaší práce 

VISHAY BLATNÁ 

„Tohle není klasická fabrika!“PROSPORT BLATNÁ, OSADNÍ VÝBOR E ICE A NOV
USTAVENÁ JEDNOTA OREL STRAKONICE

zvou srde n  d ti a mládež

na 4. RO NÍK
„VESELÉHO CYKLODOVÁD NÍ“

které se uskute ní na h išti v osad  e ice
Prezentace: 12.00 - 13.00 hod.                Zahájení: 13.00 hod.

PROGRAM:  JÍZDA ZRU NOSTI
     CYKLISTICKÉ ZÁVODY V P ÍROD

Sout ží se v t chto kategoriích:

     „Mlá ata“ A - do 4 let
     „Mlá ata“ B - 5 až 6 let
     C - 7 až 9 let
     B - 10 až 12 let
     A - 13 až 15 let

POZOR! P i cyklistických závodech je povinná p ilba!!!
Po celé odpoledne budou mít d ti možnost ZDARMA si vyzkoušet airsoftové zbran  v praxi.

SPONZO I: Jind ich Pavel - cykloservis Blatná, Petr Soukup - cyklosport Blatná, NAŠEKOLO.CZ, obec Lná e, Emil 
Budoš - Pacelice, Ji í Vetešník - Blatná, Jaroslav Št dronský - vodoinstalace Blatná, Ji í Scheinherr - hutní materiál 
Blatná, Ing. Robert Flandera - Blatná, Filip ezá  - autoškola Blatná, Klenoty M&M Blatná, ELEKTRO N mcová 
Blatná, Naše ajovna.cz

Ned le

4. ZÁ Í 

2022

Generální partner a sponzor akce:

O RE ICKOU ŠLAPKU

Pacelická tretra - běh pro Janu, 
Pavla i Petra

Pojďte si ho také vyzkoušet!
Děti a mládež do 15 let mohou popustit uzdu své sportovní soutě-
živosti a zúčastnit se 11. ročníku „Pacelické tretry“.
Závody v běhu přírodou se konají v neděli 18. září, start první 
kategorie ve 13.00 hodin před obecním domem v Pacelicích. 
Prezentace od 12.00 do 13.00 hodin v obecním domě. Soutěžní 
kategorie: „mláďata“ A (do 4 let), „mláďata“ B (5 až 6 let), C (7 
až 9 let), B (10 až 12 let), A (13 až 15 let).
Připraveny jsou hodnotné ceny, včetně pohárů, medailí a diplomů. 
Srdečně zvou pořadatelé PROSPORT Blatná, Obec Škvořetice 
a Jednota Orel Strakonice!

Oddíl judo, TJ Sokol a DDM Blatná 
 

pořádá 
 

NÁBOR 

 
Je Ti víc než 7 let? Rád sportuješ, cvičíš a nemáš strach z pohybu?  

 
Pak se přijď podívat na první trénink ve školním roce 2022/2023, který se 

koná v pondělí 19. 9. od 17:30 h v malém sále blatenské 
Sokolovny 

Kontakt na vedoucího kroužku: 
Ing. Lukáš Kocourek 
Tel.: 607 126 036 
e-mail: lukas.kocourek@centrum.cz 
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10:00 Oficiální zahájení

10:20 Komentované

prohlídky závodu

14:00 Smyčcové Trio

Inflagranti
15:15 Youtuber Humi

Den
 D
ře

va

17.
9.2

022

 

Po Celý Den

hudební skupina Pelíškovéǀ
občerstveníǀanimační program a

atrakce pro dětiǀvirtuální

realitaǀfotokoutekǀukázky

prací SŠ Oselceǀ
dřevosochařka Edita Hrbková

a další

PASSION FOR
TIMBER

Pfeifer Holz s.r.o.
Chanovice 102
341 01 Horažďovice

 

pfeifergroup.com
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nzerce

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

►

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 – 41.000 Kč ,

pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,

stálá práce

Pronájem bytu 2+1, 50m2 s balkonem 
v Blatné v Nerudově ul.

Dlouhodobě. Volné od 1.5.2022. 
Dva neprůchozí pokoje plus kuchyň.

Nájem 10.000,-Kč/měs. plus zálohy na služby 
3.500,-Kč/měs., el. na nájemce přímo od doda-

vatele. Kauce jeden nájem a služby. 
Tel. 775 225 855

Firma Alfabeton s.r.o.

sídlící v Blatné

hledá  pracovníky na pozice:

řidič skupiny C  -  obsluha čerpadla betonových směsí.
Praxe vítána, vyučení v technickém oboru předností.

 Nabízíme dobré platové podmínky,  možnost závodního 

stravování a zaměstnaneckých benefi tů.

Telefon 734 166 166
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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

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

Nová služba: broušení nožů, nůžek,
seker a dlát

REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL
B. Němcové 29, 388 01 Blatná 

31 let praxe na realitním trhu!
Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22

Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz .
– HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy, 

chaty, byty, pozemky, lesy … v jakékoliv lokalitě.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!

Zajistíme Vám bezstarostný prodej. 
Prezentace na největších realitních serverech

a právní servis ZDARMA! Ocenění nemovitostí.
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, kupní, směnné... 

Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle
působící realitní kanceláře v regionu. 

Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

PŘIJMU ŘIDIČE
skupiny C + E

na pravidelnou linku
BLATNÁ-JIHLAVA

Plat: 35.000 Kč
OD ČERVENCE 

NOVÉ AUTO
Nástup možný ihned

Info tel.:
777 668 103

www.nej.czwww.nej.cz

KVALITNÍ
OPTICKÁ SÍŤ

VÝHODNÉ 
SPOJENÍ 

INTERNETU 
A NEJTV

VOLNÁ DATA
A NEOMEZENÉ 

VOLÁNÍ 

LOKÁLNÍ
PODPORA

MOBIL
pro celou rodinu

TELEVIZE
vlastní výběr programů

200+

299od
Kc
mes.

INTERNET
po optické síti až 500 Mb/s

Pobočka Blatná
Nad Lomnicí 1255, Blatná
sluzby.blatna@nej.cz
488 999 488

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,

Dominant všechny barvy, Green Shell-typu Araukana a Dark 
Shell-typu Maranska. Stáří 16- 20 týdnů, cena 220 -269,- Kč/ ks                                                                                           

Prodej: 12. 9., 13. 10. a  3. 11. 2022
Blatná  -  zastávka u Penny - 11.30 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

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671
přijme od 1. 12. 2022

kuchaře - kuchařku do školní kuchyně.
Požadujeme: vyučení v oboru. 
Pracovní doba 40 hodin týdně, střídavě ranní a odpolední pro-
voz.
Zaměstnanecké výhody – 5 týdnů dovolené, příspěvky z FKSP 
na dovolenou, penzijní pojištění a d alší.
Informace podá p. Havelková, havelkova@soublatna.cz,
tel. 383412321
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Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:

Po - Út - ZAVŘENO
St  - Čt - 8.00-11.00
Pá - 14.00 - 17.00

Jinak možno po telefonické 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
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Poděkování a naděje
Je to již spousta let, co od Sametové 

revoluce vycházejí Blatenské listy. Kromě 
letních prázdnin je automaticky očekávám 
po 14 dnech ve schránce. A jsou tam. 

Děkuji všem, kteří dlouhá léta věnují jejich 
tisku, vydávání a distribuci své úsilí. Na úkor 
svého volného času. Děkuji redakční radě. 
Za ta dlouhá léta to byly různé osobnosti. Jme-
novitě děkuji za všechny Blance Malinové, 
Zdeňku Malinovi, Vladimíru Šavrdovi, rád čtu 
články Jana Káry. Je celá řada dalších přispěvo-
vatelů. Není prostor všechny jmenovat.

Blatenské listy jsou pro mne zárukou de-
mokracie na lokální úrovni. Je poskytován 
kultivovaný prostor lidem různých názorů.

Demokratické principy vznikly v antic-
kém Řecku. V této fázi vývoje lidstva je to 
pro většinu lidí nejpřijatelnější forma bytí. 
Kdyby zde přetrvala vláda jedné strany, těž-
ko bych mohl být hledající v duchovní ob-
lasti, cestovat do Německa za svatými lidmi, 
Avatáry. Těžko bychom mohli mít skupiny 
na aplikacích WhatsApp a Telegram a sdí-
let informace napříč celým světem. Mimo-
chodem asi před rokem čínská vláda rozbila 
početnou skupinu čínských oddaných indic-
kých Avatárů Sri Ammy Bhaga-
vana. A po čínských organizáto-
rech se slehla zem… Demokracie 
je důležitá podmínka pro další 
vývoj.

Tak, jako je běžné, že 
ve schránce se objeví Blatenské 
listy, i mnoho věcí a služeb kolem 
sebe bereme jako samozřejmost. 
Třeba v obchodě koupíme kávu. 
Málokdo vidí, že někdo musel 
kávovník pěstovat, plody sklidit, 
zpracovat sušit, pražit, dopravit. Někdo vy-
budoval obchod, zaměstnal prodavače, kteří 
nám zabalenou kávu nabídnou. Podobné je 
to s chlebem, mlékem, autem, letadlem, služ-
bami, jako např. taxi, lékař, instalatér, učitel 
atd.

Za výrobky a službami je skryta poctivá 
práce lidí, někdy desítek či stovek. My to vše 
bereme automaticky. Nevážíme si věcí, slu-
žeb, životního standardu, o jakém se našim 
předkům vůbec nesnilo. Nadáváme. Neváží-
me si demokracie, o kterou je třeba pečovat, 
volíme různé politické experimenty se sklo-
nem k autoritativní vládě, totalitě, rychlým 
řešením problémů, jak to dělal Hitler či Sta-
lin. Nevážíme si zdraví, když s ním hazardu-
jeme, svého těla, přírody, zvířat. Nevážíme si 
svých bližních, věcí, které máme. O darech, 
které máme, krásně vypovídá na YouTube 
2minutový fi lm „What If We Saw Everything 
As The Gift ~ That It Is?“ https://www.you-
tube.com/watch?v=BZKg6N10OBo

Nikdo na tomto světě není nezávislý. 
Všichni jsme závislí jeden na druhém. Na-
prosto. I na přírodě, kterou drancujeme, 
a ona nám to vrací. Musím se pousmát, když 
ve volbách vyzdvihují někteří, že jsou „ne-
závislí“. 

Pravda je, že jako lidstvo vytváříme vel-
kou nerovnováhu, která má za následek pří-
rodní katastrofy, pandemie, války, utrpení. 
Jsme svědky rozdělenosti. Jeden národ vy-
stupuje vůči jinému, jedna rasa vůči druhé, 
mladí vůči starším, jedna komunita vůči dru-
hé, jedna politická strana vůči druhé. Jedno 
pohlaví vůči druhému. Atd. Přitom v dáv-
ných časech řekl Avatár Pán Krišna: „Lid-
stvo je jedna velká rodina.“ Avatár, vtělení 
Boha, Ježíš Kristus zdůraznil: „Miluj bližní-
ho svého, jako sebe sama.“ Nebo „Chovej se 
ke druhému tak, jak chceš, aby se on choval 
k tobě.“ Kdybychom tyto principy dodržova-
li, jak by se ztenčily sbírky zákonů, nařízení 
a společenských norem.

Nerovnováha, do které každý přispí-
váme, má za následek dlouhodobou krizi, 
do které naplno vstupujeme. Podle někte-
rých ekonomů a osvícených lidí krize skončí 
koncem roku 2024. Co se do té doby stane, 
závisí na každém z nás. V každém případě 
pomůže soustředit se na krásu života kolem 
sebe, na rodinu, své přátele, sousedy, kolegy 
v práci, oceňovat na každém to dobré, užívat 
si domácí mazlíčky, nádhery přírody, zpěv 
ptáků, šumění listí... Velký Malíř a Tvoři-
tel dal tolik krásného na světě. Radovat se 

ze života, přijmout věci takové, jaké jsou 
a pracovat na sobě. Věřit a vizualizovat si 
ve 3D, barevně a jako fi lm, že je teď lépe 
(více kniha Tajemství od Rhonda Byrne, 
též na YouTube). Modlit se. Vyčistit si hla-
vu od zpráv, zpravodajství, které šíří z 80 % 
negativitu. Negativita vstupuje do našeho vě-
domí,  podvědomí a kolektivního vědomí lid-
stva, neprospívá člověku a je příčinou krize. 
Číst nanejvýš jen lokální zpravodajství, např. 
Blatenské listy, SOB aj. : ) Tam je většina in-
formací pozitivních.

Možná se ptáte, co se stane koncem roku 
2024. Osvícení lidé, vizionáři, náboženské 
a duchovní skupiny na celém světě včetně 
indických pracují na skokové změně kolek-
tivního vědomí lidstva. To je předpověze-
no mnoha starobylými kulturami na celém 
světě, včetně civilizace Máyů, přírodních 
národů i náboženskými svatými Písmy. Fá-
zová změna je v tuto chvíli jediná šance 
na bezpečný přechod lidstva, zvířat a rostlin 
do nové etapy vývoje lidstva bez ztráty živo-
tů bytostí na Matce Zemi. Jak se to bude dít, 
humornou nadsazenou formou popisuje fran-
couzský fi lm „Nádherná zelená“ (La belle 
verte / The green beautiful) z roku 1996, 
který lze dohledat na internetu, nebo aspoň 

ukázky na YouTube.
Všichni jsme jako děti měli rádi pohádky. 

Zlo v jakékoliv formě vítězilo a zdálo se, že 
už není žádná naděje. Nakonec v okamžiku 
největšího zoufalství se něco stalo, vzbudila 
se tajemná síla, odvaha člověka, láska, víra, 
naděje či soucit a situace se zcela obrátila. 
Naši dávní předkové byli mnohem moudřej-
ší, než si myslíme. Stařešinové, bylinkářky, 
šamani měli jiné, duchovní technologie. Byli 
napojeni na Zdroj. Věděli, co se bude dít. 
Měli vhledy. Skrz pohádky zaseli do genera-
cí a našeho nevědomí scénář, který se ode-
hraje. Jen pěstovat v srdci víru, lásku, soucit, 
naději a radost. Bude to napínavé, jako v po-
hádkách, ale konec je šťastný.

Tím, že se podaří převést skokem kolek-
tivní vědomí lidstva do vyššího stavu, skončí 
stávající Železný věk a započne nová éra lid-
stva, Zlatý věk. Z vnějšího pohledu budeme 
svědky postupného ustávání válek, pande-
mií, přírodních katastrof. Postupně se zmírní 
nenávist mezi lidmi, devastace přírody, od-
dělenost. Možná tyto vize měl pan prezident 
Václav Havel, který hovořil o třetí cestě. 
A heslo z revoluce 1989, kterému se mno-
ho nevědomých neosvícených lidí dodnes 
vysmívá, o vítězství Pravdy a Lásky nad lží 

a nenávistí. Přitom je to jediná 
cesta z této hluboké krize, ve kte-
ré se lidstvo dlouhodobě nalézá. 
Okolo roku 2050 bude Zlatý věk, 
předpovězen mnoha proroctvími, 
nevratně dosažen. 

Není ještě vyhráno, zatím 
zlo, egoismus, touha po nad-
řazenosti vítězí. Každý z nás je 
tvůrcem osudu lidstva a Planety 
Země. V této rozhodující době 
je třeba každého, kdo je ocho-

ten na sobě intenzivně pracovat. Je mnoho 
možností, jak se efektivně zapojit. V případě 
Hnutí Zlatého věku jde o celosvětové společ-
né programy přes internet a aplikaci Zoom 
a o sdílení na chytrém mobilu přes What-
sApp a Telegram. Jde o jogínskou cestu, kte-
rá vede k bezpečnému pozvednutí posvátné 
vnitřní energie Kundalini do koruny hlavy. 
S tím je spojeno zastavení tlachání mysli, 
zvýšení energie člověka, odstranění traumat 
z minulosti, strachu z budoucnosti, harmoni-
zace energetických center, tzv. čaker, pevněj-
ší zdraví, radost ze života, vnitřní mír a bytí 
v přítomnosti, neboli dosažení osvícení. Ně-
kteří skalní příznivci (není to nezbytně nutné) 
se rozhodnou navštívit Chrám Jednoty v In-
dii v Andhra Pradesh založený Sri Ammou 
Bhagavanem a vykonávat na energetickém 
místě programy dle starodávných duchov-
ních technik, jógu na vrcholné úrovni a zažít 
rychlý posun ve vědomí. Chrám je otevřen 
nejen pro Indy, ale od r. 2018 pro všechny 
národy světa za jediným účelem: Přivést 
na planetě Zemi Zlatý věk a ukončit utrpení 
lidstva. Více na https://hnutizlatehoveku.cz/

Mnoho radosti, zdraví a štěstí čtenářům 
BL přeje Aleš Drobník. Obrázek  chrámu je 
z https://hnutizlatehoveku.cz/ekam/
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