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Velký Bor, Jetenovice, Slivonice
Slovo
pana starosty ...
Vážení spoluobčané,

duben, květen2021

Vážení čtenáři,
vítám Vás u jarního vydání Velkoborských novin. 
„ ,“ toť Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem
pranostika, která se letošní rok opravdu vyplnila, neboť 
počasí bylo jako na houpačce. Pár dní teplo a potom celý 
týden velká zima. „ (24. 4.) Na svatého Jiří vylézají hadi 
a štíři“. Tak snad už se počasí umoudří a paprsky slunce 
nás budou pěkně hřát. 
 Na návsi ve Velkém Boru byla opět provedena 
velikonoční výzdoba a na velikonoční neděli se vrátil 
čáp, který má již několik let hnízdo na komínu bývalé 
školy. Hned se pustil do oprav, aby hnízdo bylo pěkně 
připraveno, až přiletí čápice a společně přivedli na svět 
pár potomků.
  Jelikož jsou všechny společenské akce zakázány, přišli 
jsme o masopustní průvod, dětský maškarní bál a další 
akce, na kterých se lidé společně baví a užívají si života.
  V sobotu 10 dubna se v rámci akce „ “, Ukliďme Česko
sešla parta lidí, převážně velkoborských  hasičů, 
kterým není lhostejný nepořádek kolem silnic a na 
odpočívadlech. Bylo sesbíráno několik desítek pytlů 
odpadu, který byl zlikvidován v rámci sběru 
komunálního odpadu. Smutné je to, že byly nalezeny 
také odpadky od místních obyvatel, což bylo zjištěno 
tak, že v tašce s odpadem byl také dopis se jménem 
a adresou. I když se tato akce koná každý rok, odpadu je 
stále hodně. Když už jsem u odpadu, opět musím 
připomenout, že tříděný odpad patří do kontejnerů a ne 
ho nechat ležet vedle kontejneru. U kontejnerů na papír 
velmi často někdo odloží velkou krabici, aniž by se 
namáhal papírový odpad sešlapat či rozřezat na menší 
kusy a vložit do kontejneru. Nepořádek u kontejnerů je 

vizitkou všech občanů, přestože jej dělají pouze jedinci.
 Př i  s tavění  májek dodržuj te  bezpečnos tn í 
a protiepidemiologická opatření, ať si všichni můžeme 
užít máj v klidu a pohodě.
  Ve středu bude ve Velkém Boru v rámci 5. května 
oslav  tradičně položen věnec 76. výročí osvobození
u památníku padlých. Pokud bude možno pořádat 
alespoň venkovní akce, přivítáme vojáky v dobových 
uniformách a vozech americké armády.
  Ohledně hlubinného úložiště radioaktivního odpadu 
proběhla 10. března videokonference s ministrem 
Havlíčkem, pracovníky SÚRAO, zástupci Plzeňského 
kraje a dotčených obcí, následně se konaly další 
schůzky zástupců naší lokality a Plzeňského kraje, na 
kterých jsme řešili další postup proti umístění úložiště 
v naší krásné pošumavské krajině.
   Až do 23. dubna probíhá na obecním úřadu sbírka 
ošacení pro Diakonii Broumov.
   Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
proběhne v sobotu 22. května.

Velký Bor 9:00 -10:00 hodin 
Jetenovice 10:00 -11:00 hodin
Slivonice 11:30 -12:00 hodin

Odpad přivezte v určený den a hodinu na sběrná místa, 
kde bude rozdělen a naložen do správného vozu.

Přeji Vám všem úžasně prožité jaro, hlavně hodně 
zdraví, štěstí a pohody. Zároveň děkuji všem, kteří 
pomáhají při organizování akcí a úklidu obcí.

Václav Zábranský
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Velký Bor65 let      Segeč Zdeněk     

60 let       JetenoviceHata Jiří

oslavenci v červnu
    

Slivonice83 let Maixner Kamil         

        

hodně štěstí a zdraví.
Oslavencům přejeme 

 SBĚZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU proběhne v sobotu 22. května. 

Velký Bor - 9:00 - 10:00 hodin, Jetenovice 10:00 - 11:00 hodin, Slivonice      11:30 - 12:00 hodin

91 let       Velký BorJárová Amálie 

oslavenci v dubnu

Velký Bor60 let Kolářová Olga         

65 let       JetenoviceLevý Josef

    

    

65 let       Velký BorJaneček Jaroslav

oslavenci v květnu

Velký Bor65 let Doležal Bohumil         

75 let       Drhová Marie

    
84 let       Velký BorKolářová Marie

Velký Bor80 let Pouska Jan         

84 let       Smítka Karel

    
89 let       Velký BorKolářová Božena

        

87 let       JetenoviceSládek Jaroslav

Velký Bor

Velký Bor

Jetenovice60 let      Korbelová Růžena     

70 let       SlivoniceLexová Květuše

    

Ukliďme Česko

Velikonoční výzdoba
na návsi ve Velkém Boru

na fotce jsou:
Jana Pícková, Renata Oudová, 
Jana Palečková, Alena Maříková, 
Šárka Štěrbová, Marie Němcová, 
Nela Maříková, Honza Ouda,
Václav Zábranský, Robert Palečko

 dále se zúčastnili:
Martin Ouda, Ondřej Palečko,
Miloš Drha, David a Kubík Vetyškovi

Za úklid obce děkujeme.

COOP Velký Bor
zavřeno:
Čtvrtek 22. 04. 2021
Pátek    23. 04. 2O21
Sobota  24. 04. 2021
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Zamyšlení 
A že prý už nebude,

tak jako bývalo – a že prý už nebude, tak jako bylo – a že 
už se žít nebude – tak jak se žilo – a prý už nebude – tak 
jako bylo – že už to nebude stejné – že to bude jiné – že 
to bude jinak – buď tak, anebo tak. Když se mluví o tom, 
co bude – tak jsou tři možnosti: buď bude stejně – nebo 
lépe, anebo hůř. Když tak člověk čte či poslouchá ty 
různé úvahy o budoucnosti: ať je to v tisku, rozhlase, 
televizi či na internetu – tak tam tak nějak téměř shodně 
zaznívá, že „po tom“, už nebude jako „před tím“, čímž 
se tak nějak jaksi vylučuje jedna ze tří možností 
a zbývají už jenom dvě: a sice, že buď bude líp, anebo 
hůř. No, a proč bychom si měli myslet, že bude hůř, 
když můžeme mít za to, že bude lépe – i když se tomu 
tak jaksi asi dost těžko věří. Ale v to lepší věřit můžeme, 
v tom nám nikdo nebrání. Naděje, jak se říká, umírá 
poslední. No, a lepší je žít v naději než bez naděje – je to 
lepší – a je to i zdravější – i když třeba to, že bude hůř, se 
zdá být daleko pravděpodobnější. No, a potom je tak 
jaksi třeba vzít v úvahu to, co se zpívá v jedné písni: Jaké 
si to uděláš, takové to máš! Jinými slovy – jinak 
vyjádřeno: Jaké si to uděláš, takové to budeš mít: a to se 
týká každého osobně – ale i v širším rozměru: rodiny, 
obce, národa či dokonce lidstva. No, tak to by asi tak na 
úvod stačilo: mnoho slov o ničem. 

Tak to je jistě bezproblémové: mluvit, třeba i dlouho 
a mnoho – a při tom neříci  vlastně nic. A to samé se týká 
i psaní. Začal jsem toto psát ve středu 7. dubna, tedy 
krátce po Velikonocích. Jistě, že je slyšet či číst i jiné 
hlasy, ale já si dovolím vzhledem svému přesvědčení 
napsat, že to jsou svátky hlavně křesťanské, i když se 
ozývají i hlasy, že tyto svátky mají základy pohanské: 
oslava slunovratu, nového života, života probuzení 
a tak nějak podobně a nebo s postupem ateizace se dává 
důraz stále více na význam konzumní, požitkový, 
zážitkový – například třeba nové velikonoční výzdoby.
Vyslechl jsem na internetu rozhovor s autorem nové 
velikonoční výzdobové tradice, mluvil o tom, že před 
pěti lety ho napadlo v sídlištní části Berlína prostor před 
svým domem rozveselit, hlavně pro děti, ale i pro 
dospělé, zavěšením barevných vajíček na větve 
stromků – a ono se to ujalo – už i u nás – a šíří se to velice 
rychle – a do toho i různé staronové symboly Velikonoc: 
vejce: malá, větší i veliká, čápíci, zajíci aj. různě 
v parčících – to vše většinou polystyrenové či různě 
umělohmotné – tedy asi ne zrovna moc ekologické – 
další ekolog. zátěž. Ale ujalo se to – a to je to hlavní. 
A je to stejné jako s Vánocemi, tak i s Velikonocemi – 
krásný, líbivý, pozornost budící obal – a uvnitř prázdno 
– uvnitř nic. Jako ta dnešní doba v různých 
skutečnostech: doba „obalová“. Obal prodává – obal 

upoutává – na obal se klade důraz a váha – a co obsah – 
náplň ?  Toť otázka.

Tak nějak si to uvědomuji např. uvažováním o smyslu 
tzv. křístání v dnešní době. Letos jsem toto dění v obcích 
nepozoroval. Asi vzhledem k zvláštnosti doby, kterou 
prožíváme, asi i tento „zvyk“ padl za oběť. Ale když tak 
to ještě běžně probíhalo, jaký to mělo smysl – co si 
o tom mysleli – jaký smysl v tom viděli ti, co křístali, 
přesně v určených hodinách. A byl jsem i někdy 
křístajícími dotazován, kdy se má chodit – ale nikdy 
jsem neslyšel otázku, proč se vlastně toto děje. Jaký to 
má – či spíše jaký to mělo smysl.  A ať se to komu líbí, či 
nelíbí, ono to mělo úzkou návaznost na dění v kostele. 
Jednoduše a krátce řečeno – nahrazovalo to zvonění – 
v kostele samotném i zvonění zvonů na kostelních 
věžích – kdy se na znamení smutku z bolestných 
událostí v Ježíšově životě nezvonilo – ale jen 
neslavnostně, snad i žalostně „křístalo“.

To jen tak jedna jedno t pro příklad toho: jak se tlivos
život mnohých, a nejen o Vánocích, či Velikonocích – 
v Adventě i v Postě či Masopustě, odpoutal „od kostela“ 
a zbylo něco, co jaksi „bez toho kostela“ nemá jaksi 
smysl – prostě zůstala nějaká tradice nějaký zvyk. Ale 
o tom jsem vlasně vůbec nechtěl psát. Ale na druhé 
straně ono to zase tak nějak nebylo úplně od věci: i na 
tomto tradičním, zvykovém dění v těch různých 
svátečních a i nesvátečních dobách je vidět – jak i do 
toho zasáhla zvláštnost doby, kterou prožíváme: 
mnohé, co bylo jindy běžné, nebylo – mnoho, co dříve 
bylo, se nemohlo… A co a jak to bude dál? Kdo ví, či 
jinak řečeno: Bůh ví! A když nevíme – tak se můžeme 
jen dohadovat, domýšlet, domnívat. A těch dohadů, těch 
domněnek, těch odhadů do budoucna můžeme číst, či 
slyšet, tu, či onde, víc než dost – od žalosti až po radost. 
Málo je slyšet o tom, že bude zase, jako bylo: stejně více 
je slyšet, že bude lépe – a asi nejvíce je slyšet, že bude 
více či méně hůře. Tak uvidíme – necháme se překvapit.  
Když bude lépe, tím líp! A radostné je, že jaro nám již na 
dveře ne klepe – ale už přišlo – už do přírody vstoupilo 
a už někdy sluníčko svítí a hřeje: až milo. Tak pořád je 
z čeho se radovat! A je to lepší, než se stále něčeho bát! 
Strach a stres, ba někdy hrůzu, děs prožívají někdy 
někde lidé dnes – z nemocí, smrti, z budoucnosti obavy 
– a i když krátce již za námi jsou Velikonoc oslavy 
a doufám, že to neřeknu špatně, když řeknu, že ještě pro 
dost lidí (a to i u nás) jsou to hlavně křesťanké svátky – 
a tak bych si dovolil zde uvést – velikonoční přání 
jednoho z předních křesťanských představitelů v naší 
zemi: arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera: 
„Covid skřípl celý svět. Všichni jsme zakusili omezení, 
někteří jsme prošli nemocí, mnohé ovládl strach. 
Všichni se těšíme, až to skončí. Podobně se těšíme 
v postní době na Velikonoce. Je tu však několik rozdílů 

pokračování na další str.

duben, květen2021

P. Stanislava Bušty ...
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a laskavý čtenář by teď mohl ty rozdíly hledat, jako se 
hledají rozdíly podobných obrázků. Já vzpomenu jen 
tři.

Každý asi řekne, že konec postu a příchod Velikonoc 
známe, kdežto konec pandemie ne, že velikonočním 
vítězem je Vykupitel Ježíš Kristus, zatímco většina lidí 
se domnívá, že vykupitelem z pandemie bude očkování. 
To je sice důležité a já ho podporuji, ale víc spoléhám na 
Boha a prosím o jeho milosrdenství. Plody Kristovy 
oběti a dary vítězného Krista známe, máme je 
vyjmenované v katechismu. Jde především o smíření 
s Bohem, odpuštění a věčný život, dary, které může 
obdržet každý především skrze svátosti. Ale ono jde 
o víc, o vykoupený svět a nové lidstvo, o Boží království 
na zemi.

Jak změní svět pandemie, neví nikdo, ale všichni říkají, 
že bude jiný. A já si myslím, že by mohl být i lepší 
a krásnější, ovšem za jednoho předpokladu, totiž kdyby 
se více podobal Božímu království na zemi, kde 
ústavním zákonem je láska k Bohu a k bližnímu. Láska, 
která hledá dobro druhého a má sílu uzdravovat vztahy 
skrze odpuštění. Děkuji všem, kteří ten nový svět 
budují. Děkuji všem, kteří přispívají k růstu Božího 
království mezi námi. A kéž by všichni lidé dobré vůle 
spolupracovali na budování světa naděje, ve kterém už 
nebude vládnout strach, protože lásky strach zahání.“

Tak to jsou jistě pěkná povzbudivá slova. A teď ještě 

zbývá uvést je ve skutek. Tak s chutí do toho! A je toho 
mnoho, co by se mohlo – co by se mělo zlepšit – aby 
bylo dobře, ba aby bylo lépe. Jedno z toho je: aby se 
touha po moci změnila v touhu pomoci. Nebo aby touha 
po bohatství se změnila v touhu druhé obohatit – třeba 
v tom smyslu s druhými: zejména těmi chudšími, či 
dokonce chudými se bratrsky rozdělit. Vyjádřeno oním 
jednoduchým biblickým: Milovat bližního jako sám 
sebe – jako sebe samého. Či co nechceš, aby druzí dělali 
tobě – to ani ty jim nedělej. A naopak, tak, jak ty chceš, 
aby se druzí chovali k tobě, tak se chovej ty k nim. Jak je 
to jednoduché jak je to prosté. Tak nějak to vyjadřuje – 
tak nějak to vyžaduje zákon lásky. A nejnižší míra lásky 
je spravedlnost: dávat každému, co mu patří. To říkají 
Boží přikázání. Je jich deset – Desatero. Tak třeba pro 
začátek si připomenout dvě z druhé poloviny: sedmé 
a osmé: Nebudeš krást!  Nebudeš lhát! A je dobré mluvit 
o právech – ale také je dobré připomínat povinnosti. Tak 
třeba, že každý má právo na pravdu – ale také má 
povinnost pravdy: být pravdivý, mluvit
pravdu.Velikonoční otázka Pilátova: Co je pravda?! 
O pravdě a pravdivosti je pěkné pojednání na 
internetové adrese: 
https://www.krimys.cz / jak poznat, co je pravda – a co 
ne? V návalu informací, kterými jsme zahrnováni, prý 
„náš problém není v tom, že toho víme málo, ale v tom, 
že mnoho z toho, co víme, není pravda.“ (Will Rogers) 
Tak jak se v tom všem vyznat? Nezbývá než pravdu 
hledat, po pravdě se ptát. 

Stanislav Bušta

duben, květen2021

Jaké úplňky nás čekají v  následujicích měsících?
 Duben – Úplněk ve Štíru
27. DUBEN 2021 05:31

Dubnový úplněk 2021 ve Štíru bude jedovatý, jako je 
sám štír. Cokoli jste chtěli dořešit, teď odložte. 
Nevychází téměř nic. Jste zranitelní. Štír vyvolává 
prudké emoce a výkyvy nálad. Přesto, že na první 
pohled může působit tento úplněk 2021 negativně, bude 
pro nás očišťující. Je třeba otevřít další kapitolu života, 
ale bez uzavření té současné se dál neposuneme. Zbavte 
se veškerých povrchních vztahů a všeho, co vás 
nenaplňuje. Zkuste  podrobně analyzovat své pocity. 
Úplněk 2021 ve Štíru vás bude nutit k  mnoha změnám 
a proměnám. Přemýšlejte o tom, co byste měli začít 
dělat jinak. Zbavte se strachu ze ztráty – věcí 
i některých lidí kolem sebe. Nelpěte na zbytečnostech 
a nefunkčních vztazích.Dubnovému úplňku říkali 
indiáni úplně rybí. Nazýván je však i jako růžový měsíc. 
Půjde o první superměsíc nebo také  superúplněk v  roce 
2021.

Květen – Úplněk ve Střelci
 26.KVĚTEN 2021 13:13

Energie květnového úplňku ve Střelci bude poklidná. 
Není třeba se obávat žádných dramat ani životních 
zvratů. Úplněk 2021 ve Střelci přináší optimistický 
pohled na svět. Měli bychom se radovat a  užívat si vše 
dobré a krásné v životě. Úplněk 2021 ve Střelci 
vyvolává touhu po cestování, dobrodružství a toulkách. 
Jeho heslem je: nezávislost, spontánnost a otevřenost. 
Klidně můžete i riskovat, protože  věci budou vycházet. 
Snažte se být více mezi lidmi, samota nedělá v  tyto dny 
dobře našemu psychickému rozpoložení. Květnový 
úplněk  je nazýván také jako květný nebo květový. Je to  
druhý superměsíc čili superúplněk v  roce 2021.

Marie Sládková
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Zdeněček a Nikolka Kolářovi

Jaro a naše děti
Hody hody doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný... 
Letos jsme opět velikonoční koledu neslyšeli, ale i přesto jsme si Velikonoce užili. Někdo zdobil vajíčka, někdo 
pletl pomlázku a i šupal blízké... 
Pepíček Brůha

Mareček a Elenka Oudovi Matilda Bakonyi  Zdenička Miklasů

Nikolka Bláhová

Martínek, Kubíček a Martin 
Silovských

Nesmí chybět ani velikonoční výzdoba
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Koledníci byli i v Jetenovicích

Všem moc děkujeme za zaslání fotek a svolení k jejich zveřejnění.

Lukášek Bašta,
Nikolka Ouředníková Toníček a Láďa Stulíkovi kraslice u Martiny MakovcůAdélka Piherová

SDH JETENOVICE
Milí spoluobčané, dovolte mi vás seznámit s prací našeho 
sboru. V neděli 28. března byla naše výjezdová hasičská 
jednotka povolána k požáru travního porostu u vlakové 
zastávky v Jetenovicích. Požár byl díky našemu rychlému 
příjezdu zlikvidován před příjezdem profesionálních hasičů. 
Hasiči z Horažďovic požářiště pro jistotu prolili vodou. 

Starosta SDH Petr Makovec

Letošní rok snad proběhne akce , Noc s Andersenem
v případě příznivé epidemiologické situace a pokud 
nám to vláda dovolí. Termín bude ještě upřesněn.
Doufám, že vše vyjde, a těším se na shledanou.

Noc s Andersenem
VELKÝ BOR

Marie Hiřmanová
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Vzpomínky 
Divoký rok

Je duben roku 1975, rafinerie ropy v irácké Basře 
prošla úspěšně skoro po roce provozu s obsluhou 
Čechoslováky, komplexním vyzkoušením. Rafinérie se 
předává irácké straně, zůstává jen pár pracovníků 
generálního dodavatele k dořešení seznamu vad 
a nedodělků, a lidé, o které projevili Iráčané zájem 
a jsou je ochotní platit. Mezi těmi jsem byl i já, ale na 
dotaz generálního dodavatele mé firmě přišla zamítavá 
odpověď. Práce je hodně, lidí málo, potřebujeme ho 
jinde. Mirek Karkoš z Královopolské strojírny Brno, 
který měl mít kotelnu, kde jsem pracoval, ještě rok na 
starost, za mnou před odjezdem přišel, že v létě bude 
probíhat revize, jestli chci přiletět, že mě objedná 
jmenovitě. Já souhlasil. Vrátil jsem se domů a pracoval 
v projekci. Asi za měsíc poslal Mirek objednávku, 
začalo obvyklé kolečko. Pas, vízum, zdravotní 
prohlídky. Všechno hotové, čekal jsem, až přijde na 
firmu pokyn od Mirka k odletu. V létě sedím v projekci 
za prknem, puštěné rádio, a najednou zpráva. Letadlo 
ČSA IL62 havarovalo při mezipřistání v Damašku. 
Přežilo jen jedno dítě a syrský učitel. Uvědomil jsem si, 
že je to linka, která má další mezipřistání v Bagdádu 
a konečnou v Teheránu, že tímto letadlem létají lidé také 
na dvě stavby v této oblasti. Rafinérii Basra v Iráku 
a elektrárnu Mashad v Iránu. Touto linkou jsem přeci 
letěl  i já. Dost mi zatrnulo.
Za pár dní jsem se dozvěděl, že Mirek Karkoš zahynul 
v  tom  letadle i s manželkou při návratu z dovolené. 
Kdyby letěl o týden či čtrnáct dnů dříve, tak jsem v tom 
letadle nejspíš seděl já. Můj odlet se zpozdil a začaly se 
dít věci. Kolega z práce mi navrhl, že bychom se mohli 
jít podívat na jelení říji v Brdech. Má otce náměstkem 
u Vojenských lesů, tak to zařídí. Jel jsem si z Příbrami 
domů pro dalekohled a ráno zpátky do práce na šestou. 
V zatáčce před Třebskem ale námraza, smyk. Auto 
mimo silnici, naštěstí ne čelní náraz do stromu, ale jen 
boční. Bylo to o fous. Volal jsem policii kvůli pojistce, 
když jsem řekl, kde se to stalo, hned otázka kolik je 
mrtvých. Žádní, nic mi není. Datum 27. září 1975.
Asi za čtrnáct dnů přišla z Basry žádost o můj přílet a za 
další týden odlétám. V letadle na Ruzyni jsem se při 
startování motorů držel rukojetí sedadla jako kdysi 
u zubaře, když ještě prováděli zákroky tou strašnou 
starou vrtačkou. Nastartovali motory, a nic. Znovu start 
a zase ticho. Po chvíli přišla letuška, že máme na 
jednom motoru poruchu, ale že to za chvíli opraví. Na 
zádech jsem měl studený pot. Nicméně jsme vzlétli, 
v Bagdádu přestup na irácké letadlo do Basry. Pořád se 
mi ale zdálo, že to nějak víc houpe než minule, ale 
dolétli jsme v pořádku. Další dny na stavbě, odstavený 
kotel č. 1 má jít do provozu. Vyzkoušet všechny 

armatury, ale kotel už je Iráčanů, ke každé práci musí 
dát souhlas směnový inženýr a pracovat s pracovníkem 
rafinérie. Tím je inženýr Romeo Namrud Nonan. 
Romea znám, je to irácký křesťan, stejně starý jako já, 
28 let. Na jaře jsem byl pozván k Romeovi domů a bylo 
to trochu žertovné. Našel jsem podle popisu dům ve 
vilové čtvrti, otevřel branku a tu se na mne vyřítil 
obrovský pes. Udělal jsem tři skoky k domovním 
dveřím a hned je za sebou zabouchl. Pak jsem se otočil 
do místnosti a tam se smíchem prohýbala celá 
rozvětvená Romeova rodina, která můj úprk před 
hafanem sledovala oknem. Tatínek, maminka sestry 
a bratři, možná i bratranci, někteří i s manželkami 
a dětmi.  Ale všichni do jednoho se prohýbali smíchy, 
ústa od ucha k uchu. Tak jsem s nimi poseděl a když 
jsem pronesl, že jsem rád, že jsem poznal arabskou 
rodinu, Romeova sestra mě opravila. Ne arabskou, ale 
asyrskou. Asyrští křesťané.
Tak s tímto Romeem jsem pobíhal po kotelně a zkoušel 
jednotlivé armatury. To jsme netušili, že mohutné 
vzduchové klapky se pohybují v třaskavé směsi, kterou 
byl kotel naplněn. Špatně uzavíral hlavní plynový 
ventil, jehož seřízení už si ale Iráčani dělali sami. Na to 
se přišlo až potom. Po kontrole armatur jsme odešli do 
místnosti s rozvaděči řídicího systému, já zavřel 
plechové dveře kvůli hluku, sedli jsme si na stůl 
a Romeo vyprávěl, co všechno zažil za těch několik 
měsíců, co jsme se neviděli. Například jak seděl 
v taxíku přímo vedle děvčete. Obrovský zážitek. 
Najednou hrozná rána, kotel explodoval. Všiml jsem si, 
že táhlo z kulatiny zabezpečující zavření dveří je 
u kovových zárubní ustřižené. Dveře se rozlétly, ale 
ochránily nás před tlakovou vlnou. Na nic jsem nečekal 
a prchal. . Na příčinu přítomnosti Datum 27. října 1975
plynu v kotli se přišlo, na vznik jiskry či ohně, která 
výbuch iniciovala, ne. Kdybych měl ruce zabořené v 
automatice, tak bych nikomu nevysvětlil, že jsem to 
neodpálil já. Ale seděli jsme na stole a Romeo to 
dosvědčil. Oba jsme byli nekuřáci. Dva Arabové, kteří 
pracovali na vzduchovém ventilátoru prý také 
nekouřili. Ty ovšem tlaková vlna postihla. Ohluchli 
a ztratili řeč. Tak to byla druhá hororová sedmadvacítka.
Kolik výbuchu na té rafinérii asi ještě Romeo zažil? 
Tolik válek přešlo a rafinérie se bombarduje vždy jako 
první. Dlouhá válka Irák - Írán, první válka v Zálivu, 
druhá válka v Zálivu, Islámský stát. Horor na horor. 
Kolikrát jsem si na své irácké spolupracovníky 
vzpomněl, jestli to všechno přežili.
Uplynul měsíc a odlet domů. Velká skupina snad třiceti 
lidí. Termín 27. 11. Hned jsem všem hlásil nebezpe
í . 27. 9. bouračka s autem, 27. 10. výbuch kotle a teď 27.  
11. odlet. Něco se určitě stane, cítím to v kostech. Smáli 
se, pověra. Odlétli jsme z Basry do Bagdádu, hotel 
Atlas, krátký odpočinek a už jedeme taxíky na letiště. 
Tam čekání. Hodina, druhá, třetí. Pak přišel zástupce 

pokračování na další str.

Stanislava Trčky
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ČSA a oznámil nám, že naše letadlo se v Teheránu 
srazilo při rolováni s rumunským a není schopné letu. 
Všichni ovšem najednou hned věděli, že za to mohu já. 
Jenže já je předem varoval. Třetí sedmadvacítka.
 Zpátky na hotel, ale ani jsem nestačil usnout a zástupce 
ČSA tu byl s novým plánem. Letadlo na trase z Kuala 
Lumpur má už stejně zpoždění a má dost volných míst. 
Z Abu Dhabi ho přesměrují na Bagdád. Tak tím jsme 
doletěli do Prahy. Přijel jsem domů s předsevzetím, že 
už nikdy nikam nepoletím, nepojedu, v práci jen v teple 
kanceláře a o víkendu Honzovi Fiedlerovi na pivo, 
pěkně hodně po straně silnice. Jenže sotva jsem přišel 
do práce, hned že musím jet na elektrárnu Nováky, 
někdo tam jet musí. Já povolil a odjel, abych tam dostal 
zápal slepého střeva a v nemocnici v Bojniciach strávil 
Vánoce. 27. 12. už jsem byl po operaci. Na pokoji jsem 
byl jediný Čech a rád na atmosféru tam vzpomínám. 

Jeden zcestovalý Slovák vyprávěl, že v Čechách viděl 
pít pálenku z takých „maĺučkych štamprdlí“. To na 
Slovensku nejde, protože menší sklenice než pol deci 
by Slováci spolkli. Jeden pacient byl zraněn na 
choulostivém místě při rvačce v restauraci Zobor. 
Primář ho při vizitě nazval bitkárom a doporučil obklad 
s ledem. Riadně ťa trefili, hej? Sestřička to pak přinesla, 
odvrátila se a cudně pravila: "Dajtě si to tam." Sestřička 
měla známost v NSR, chystala se tam vdát. Je tam totiž 
všude takové čisťůčko. Před silvestrem jsem pak jel 
domů, ještě pořádně nezhojen, nevytopeným vlakem 
a ze zastávky pěšky. Na silvestrovský pořad v televizi 
jsem se už koukal z postele doma. Když jsem pak 
koncem ledna přišel do práce,  museli mi všichni 
kolegové přát hodně štěstí. Snad to pomohlo.

duben, květen2021

Stanislav Trčka

Představ si, že se narodíš v roce 1900. Je Ti 14 let, 
začíná první světová válka a končí to, když máš 18 roků 
s 22 miliony mrtvých po první světové válce. 
Krátce poté nastane světová pandemie, chřipka zvaná 
„španělská“, zabije za dva roky (1918-1920) 50 
milionů lidí. Vyjdeš z toho ven živý a bez úhony, je ti 20 
let!
Potom ve 29 letech přežiješ globální ekonomickou 
krizi, která začala kolapsem newyorské burzy, která 
způsobila inflaci, nezaměstnanost a hladomor!
V 33 se nacisté dostávají k moci. Je ti 39, když začíná 
druhá světová válka, která končí, když je ti 45. Během 
holocaustu (Shoáh) zemřelo 6 milionů Židů.  Celkem 
však je přes 60 milionů mrtvých.
 Když je vám 50, začíná korejská válka. Když je vám 64, 
začíná válka ve Vietnamu a končí, když vám je 75.
Miminko narozené v roce 1985 si myslí, že jeho 
prarodiče nemají ponětí, jak těžký život je, přeživší 
různé války a katastrofy.
Chlapec narozený v roce 1995 a kterému je dnes 25 let 
si myslí, že je konec světa, když jeho balíček 
z Amazonu trvá doručit déle než tři dny, nebo když 
nedostane více než 15 „to like“ „To se mi líbí'“ pro 
zveřejnění foto na Facebooku nebo Instagramu.
V roce 2020 mnozí z nás žijí v pohodlí, máme doma 
přístup k různým zdrojům zábavy a často jich máme víc, 
než potřebujeme.
Ale, lidé si stěžují... a to na všechno! Přestože mají: 
elektřinu, telefon, jídlo, horkou vodu a střechu nad 
hlavou!!!
Nic z toho v minulosti neexistovalo. Lidstvo ale přežilo 
mnohem vážnější okolnosti a nikdy neztratilo radost ze 
života.

Takže není důvod k neustálým stížnostem a blbým 
náladám. Radujme se z obyčejného bytí a z příjemných 
maličkostí!

Život v roce 2020 byl přece skvělý!!! 
Držme se!

Možná je čas být méně sobecký, 
přestat si stěžovat a brečet.

Všem lidem, kteří ví ...
co je odříkání a život bez dotykových telefonů 
a se třemi programy televize ještě ke všemu černobílé.

čerpáno z internetu
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Seriál
Příběh jednoho z ás n

pokračování na další str.
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Stres
Podle nedávné studie Minnesotské lékařské fakulty 
University v Minneapolis se stres z práce negativně 
podepisuje právě na rodinném stravování. Výskyt 
konfliktů roste dokonce o 50%. Rapidně také klesá chuť  
vařit a mnohem častěji pod vlivem stresu lidé sahají po 
nezdravém jídle typu fast foodu a polotovarech. Zároveň 
jsou i podrážděnější vůči dětem a mají menší toleranci 
k jejich projevům, či necitlivě vyžadují plnění domácích 
prací. Děti si podráždění vztahují si na sebe. Možná jste si 
všimli, že vám nastavují zrcadlo a odpovídají stejnými 
emocemi, což vyvolá kolotoč, který nekončí moc dobře. 
Pokud vaříte v napětí a činnost vás obtěžuje, přenášíte to 
automaticky i ke stolu. 
Hádky u jídla
Jelikož se často sejde rodina po celém dni právě u jídla 
a tráví tam mnohdy jediný přímý společný čas, stává se 
tato doba hromosvodem pro řešení konfliktů týkajících se 
jiných oblastí. Když se kumuluje napětí, stačí jen drobnost 
a jak se říká "bouchne v kotli". Děti si velmi snadno spojí 
tyto momenty s činností, kterou právě dělají a pravidelné 
hádky u jídla u nich mohou vyvolat nechutenství. 
Negativní emoce už funguje sama v době jídla.
Špatné zkušenosti
Děti si mohou také negativní emoce spojit s jídlem kvůli 
špatné zkušenosti. Stačí přejedení, nevolnost, nemoc, 
otrava jídlem nebo bodnutí vosy a hned je na světě blok, 
který se špatně odbourává. Schválně, zkuste si 
vzpomenout, které potraviny nejíte na základě 

jednorázové nevolnosti? Tyto averze se však většinou 
týkají pouze jednoho jídla nebo suroviny a po určitém 
časovém odstupu je lze odbourat.
Co s tím?
Základ stabilní emocionální pohody nejen u jídla je dbát 
o svou duševní hygienu. Nepřetěžovat se v práci a nemít 
na sebe přemrštěné požadavky ani v domácnosti. Máme 
svou kapacitu a když se vyčerpá, je třeba ji dobít. Zkuste si 
uvědomovat napjaté situace a snažte se je změnit 
k lepšímu (upustit od představy nebo plánů podle 
momentální situace). 
Důležité je umět si ulevit a mluvit na rovinu o emocích, 
nepotlačovat je, ale nenechat se vtáhnout do dramatu. 
Aby vás příprava jídla moc nezatěžovala, je dobré si dělat 
jídelníček a nákupní seznam na týden dopředu. Nemusíte 
potom improvizovat, což je často ke konci dne 
vyčerpávající. 
Jak pomoci nastolit pohodu u jídla dětem?
Pokud už máte s jídlem problematicky nakročeno, nebo si 
jen chcete s tématem více hrát, připravila jsem pro vás 
pohádkovou e-knihu o jídle Mlsná vrána. Provede děti 
zábavným a tvořivým způsobem světem potravin. Dozví 
se zajímavosti o jejich vlastnostech, jak působí na naše 
tělo, proč bychom měli o skladbě jídelníčku přemýšlet 
a ochutnávat nové věci. Při tvorbě jsem využila všechny 
zkušenosti z desetileté pedagogické praxe a tvorby 6 knih 
pro děti.

Děti, jídlo a emoce
Stává se vám, že děti stávkují u jídla? Snažíte se dělat vše proto, aby bylo nakoupeno, navařeno, děti spokojené, ale 
často vám to drhne a ke stolu se vkrádá pláč nebo vztek? Emoce u jídla umí pěkně pozlobit a málokdo ví, že je to 
i jeden z důvodů, proč vznikají potravinové averze. Co všechno může děti ovlivňovat a jak to změnit?

Zpracováno bez zásahu redakční rady. Čerpáno ze zpravodaje města Strakonice

Ludmila Bakonyi Selingerová
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Jak vzrušující bylo jednou z jara objevit koberec fialek 
pod jabloní v sadu za stavením! Než jsem si doběhla pro 
misku na květy, s chutí si zažít malou alchymii 
v kuchyni s přípravou fialkového sirupu, začalo sněžit 
a tisíce jemných vloček pomalu přikrývaly fialové 
hlavičky nejvoňavějších bylinek. Ten rozpor, ta krása, 
to rozechvění! A takové jsou i mé pocity. Tak moc se 
těším a tak trochu se bojím něčeho opakovaně známého, 
a přesto každý rok nově přicházejícího - naděje.
Jaro! Prapodivný je ten cit jarní, není lze jej popsat, je 
pln radosti a zas pln tesknoty, je nevýslovně sladký 
a zase nevýslovně úzkostný! Tisíceré myšlenky 
třepotají v myslích každého z nás. A tu rádi vyrazíme 
z tísnících nás zdí městských, ven do širé přírody, kdež 
nás brzo svěží jara dech ukonejší. A odněkud tu zblízka 
vane k nám dech tak jemně vonný, tak ambrový!
Ach, zde, zde těch několik širokých, svěže zelených 
lístků! Krásná snivá fialka hledí na nás jako modré, 
bojácné oko dítěte. Člověk a fialka náležejí k sobě 
a mnohé pověsti a báje dokazují, jaké oblibě se fialka od 
nepamětných dob u lidí těšila. Tak vypravuje východní 
legenda, že první fialky povstaly ze slz, jež praotec 
Adam v radosti a vděčnosti své proléval, když archanděl 
Gabriel po stoletém pokání mu zvěstoval, že milosrdný 
Bůh vinu jeho mu odpustil. Avšak nejen v báji a pověsti, 

nýbrž i v životě samém, ve zvycích a obyčejích, hraje 
fialka důležitou roli. U Němců bývalo obyčejem, že kdo 
spatřil první z jara fialku, pospíšil oznámit to sousedům. 
Uvázali fialku na tyč, jásali a zpívali veselé písně: říkali 
tomu "nalézti jaro." Priscianus, lékař byzantský, tvrdí 
zcela vážně, že kdo první tři na jaře nalezené fialky sní, 
po celý rok zdráv a šťasten bude. Známo snad, jak velice 
Ludvík Napoleon fialku si oblíbil, takže stala se znakem 
jeho přívrženců.
S jarem probouzí se láska a kvítko jara musí býti ovšem 
i kvítkem lásky. Proto v Rukopise královédvorském 
posílá jinoch dívce po vodě kytici vonnou viol a růží. 
A český chlapec chlácholí nedočkavou milenku, která 
by se už ráda vdávala: Počkej až do jara, až bude fiala, 
pak budeš má!
První vlaštovky, první fialky - i vyschlé srdce zmladne 
na okamžik, spatří-li je, ty skromné posly jara, zapadlé 
oko se vyjasní, starostí zbledlou tvář polije lehký 
ruměnec, prsa stísněná se otevřou a z nich vylítnou do 
světa ještě jednou všechny ty dávno již pohřbené 
naděje, aby snad zemdleny po krátkém letu v srdci opět 
k dlouhému spánku ulehly. Některé z nich se ani nevrátí 
více, "přijde osud střelec a sestřelí je." Člověk však 
nezoufá, vždyť přijde zase jaro a s ním nové fialky.

Fialky plné naděje

Z časopisu Nové pařížské módy, 1898
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Pamět je jako špatný žák. ...
Stefan Garzyňski
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Najdeš 7 rozdílů?Pomůžeš housence najít cestu ven z jablíčka?

Poznáš, co papá jaké zvířátko?

Dokážeš spojit číslice 
a zjistíš, co je na obrázku? 

www.sumavanet.cz/velkybor

Vyhrazujeme si právo přijímat články, které lze graficky upravit.
Grafická úprava: Lucie Šilhavá

E-mail : velkoborskenoviny@seznam.cz

Redakční rada: 


