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EDITORIAL aneb sloupek vpravo
Tak máme prázdniny a dovolené za sebou.
Slunce a tepla jsme si užili více než dost,
skoro by se chtělo říci: více než je zdrávo.
Když jsem psal v jarním čísle BB o teplém,
suchém počasí, tak jsem netušil, že bude
dále pokračovat s ještě větší intenzitou. A
s minimem dešťů! Koncem srpna Krušné
hory vypadaly, jako by byl říjen. Žloutnoucí
padající listí ze stromů, louky a pastviny
připomínaly Středomoří – suchá žlutá tráva.
Myslím, že tohle žádný pamětník
nepamatuje.
V tomto čísle si můžete přečíst o významné
akci, která se u nás konala, a to o
sochařském sympoziu. Poprvé, a doufejme,
že ne naposledy, jsme měli možnost
sledovat, jak takové sochy vznikají. A kdo to
promeškal, uvidí vše na připojených
fotografiích. A samozřejmě mnoho dalších
zpráv z našeho regionu.
ZT
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co se událo

BLATNO A SOUTĚŽ

VESNICE ROKU 2018
Toto psaní musím vzít trochu zeširoka. Když jsem před loňským setkáním
rodáků do kostela připravovala prezentaci fotografií z našich obcí a akcí, došlo
mi, že možná nastal ten správný čas si trochu zasoutěžit s ostatními obcemi v
Ústeckém kraji, dát o sobě v konkurenci s ostatními trochu vědět, protože je u
nás spousta krásných míst. Také díky pomoci mnoha dobrovolníků jsou hezké
středy obcí, a že se u nás děje spousta občanských aktivit, kulturních a
sportovních akcí a téměř ve všech obcích že existují spolky a party lidí, kteří se
schází a druží a společně nejen že pomáhají se zlepšováním vzhledu obcí a
jejich středů, ale sami pro sebe udržují různé tradice, anebo si vytvářejí nové,
díky kterým se lépe poznávají a vtahují mezi sebe nové obyvatele. A to je velká
cennost a tak se mi zdálo, že bych s tím měla něco užitečného udělat.

o zeleň a životní prostředí. Takové konkrétní ambice jsme vůbec neměli, a tak
pro nás bylo toto ocenění milé překvapení, a to zvláště proto, že jsme kromě
různých diplomů získali také dar ve výši 125 tisíc korun (k volnému použití) a
dotaci ve výši 400 tisíc korun, kterou ale musíme investovat do zeleně, životního
prostředí, úprav veřejných prostranství atp., tedy je účelově vázána. Jsou to
parádní peníze, které se budou samozřejmě velice hodit.
Kromě toho ale pro nás toto ocenění znamenalo, že zastupujeme Ústecký kraj
v celostátním finále, právě v kategorii Zelená stuha. Tedy druhé kolo hodnocení.
To máme za sebou, zástupci ministerstev, různých spolků a univerzity se zdrželi
přesný limit půl druhé hodiny, a jak jsme dopadli, se dozvíme 2. října, při
slavnostním
vyhlášení na půdě
Senátu ČR.
No a tak jsem na
konci, kde musím
poděkovat
všem,
kdo pomohli, tedy
zaměstnancům
obecního
úřadu,
panu Suchopárkovi
a panu Anderovi ze
Zákoutí, manželům
Brumeisenovým a Tollarovým, paní
Dědkové a Vám všem, kdo se
staráte nejen o svá obydlí a
zahrádky a předzahrádky, ale také
pomáháte s obecním prostorem, s
úklidem kolem kontejnerů, se
sekáním trávy a se zaléváním
truhlíků s muškáty.
Je to ocenění, které nás utvrzuje
v tom, co většinou dávno všichni
víme, že Krušné hory jsou krásné,
že krajina kolem nás je malebná, že
naše vesničky jsou pro nás tím
pravým místem k životu. Máme
krásný domov.
IRH,foto ZT

Od kolegů starostů z Chomutovska jsem navíc měla podporu v tom, že když k
nám zavítali, prošli se nebo projeli, utvrzovali mě v tom, že v krajské konkurenci
rozhodně máme šanci uspět. Rozhodla jsem se proto podat přihlášku do
soutěže Vesnice roku, připravit se na návštěvu hodnotitelské komise a případné
umístění dát vám všem jako dárek, poděkování za to, jak pomáháte se
zkvalitňováním života v našich obcích,
jak dobře si jako celek vedeme, jak
skvělou dobrovolnickou práci řada z
vás odvádí. Komise se ohlásila k
návštěvě v květnu, ale musela jsem
požádat o spolupráci několik
nejakčnějších
dobrovolníků
a
spolupracovníků, zástupce Klubu 60
±, kronikáře, redaktora obecního
zpravodaje a další. Společně jsme
naše obce a práci nás všech
odprezentovali tak, že naše obec u
hodnotitelů udělala veliký dojem a v
srpnu jsem ve vítězné obci Kytlice na
Děčínsku převzala ocenění ZELENÁ
STUHA, která se uděluje obci za péči
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pokračování ze str. 1

„Ten model je moc malý, já udělám pořádnou sochu“.

SOCHAŘSKÉ
SYMPOZIUM
…JAK SE RODÍ SOCHY
Historicky poprvé se v Blatně v prvním
prázdninovém týdnu sjelo osm řezbářů, kteří z
obecního dřeva dostali za úkol vytvořit postavy z
krušnohorských legend a každý kolemjdoucí tak
mohl celý týden pozorovat, jak takové dílo vzniká.
Byli mezi nimi jak zkušení matadoři, jako např. Jiří
Lain (tvůrce Permoníka), tak např. Patrik Adamec,
který se s prací takové velikosti setkal poprvé a
podle odezvy návštěvníků se mu jeho Krušnohor
povedl na jedničku.
Týden byl pro všechny, kteří tvorbu sledovali, tak příjemným zážitkem, že
budeme v těchto sympoziích určitě pokračovat i v příštích letech.
Otázkou nyní zůstává, zda sochy ponecháme v parku, nebo je rozmístíme po
všech osmi obcích, což byl původní záměr, anebo je umístíme na nějakou
souvislou stezku… Ale o tom můžeme ještě přemýšlet a debatovat celou zimu,
protože nyní necháme sochy na místě, aby doschly, na jaře je řezbáři ještě
opraví a teprve pak budeme rozhodovat, kam je umístíme natrvalo.
Uvítáme i názor čtenářů! Zkrátka nám napište na obecní úřad na adresu:
uradblatno@centrum.cz
IRH, foto ZT

Začínáme…

Motorovka to zvládne.

Sekera je za dva zlatý.

Z toho jde hrůza!
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„Co s tebou, synku?“

Začíná jemná práce.

Hlavně pořádně natřít.

„Abych mu nepřipálil zadek“.

Nezapomenout na podpis!

Už je to uděláno, už je to hotovo.
Josef Šporgy – ohnivec, Václav Havlíček - psí přízrak, David Fiala - stromová žena, Zdeněk
Vejražka – upír, Jiří Němec – hejkal, Jiří Lain – permoník,
dole: Milan Bezaniuk – hospodáříček, Patrik Adamec - Krušnohor

„Ten se mi povedl, celej já“.
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SETKÁNÍ RODÁKŮ A ROCKFEST
Setkání řezbářů skončilo ve stejný den, tedy první prázdninovou sobotu, kdy
proběhlo také setkání rodáků a večer zakončený hudbou. Příležitost dostali
tentokrát kromě ostřílených Primitiv Akustic i mladí, začínající „rockeři“, někteří i
z Blatna, seskupení do kapely s názvem Potěr a večer zakončilo hudební těleso
Play off.

Pro zpestření tréninku byly připraveny pro mladé hasiče doplňující programy a
to výlet k říční Policii ČR v Ústí nad Labem, kde nám policisté přiblížili svou
náročnou práci a svou plavební techniku. Závěrem návštěvy se děti svezly po
Labi policejním člunem. Dále jsme navštívili čarodějnickou školu v Kadani, kde
jsme zjistili něco málo o životě čarodějnic a zakončili zkouškou, kdy jsme získali
výuční list čarodějnictví. Poslední výlet byl u Sboru dobrovolných hasičů v
Lounech, kde nám byla představena jejich technika a jejich použití - velmi
poučné. Také nás navštívil Indián Orlí péro (Pérák), který nám krásně
vypravoval o indiánech, jejich loveckém umění, bydlení, výchově dětí apod.
Také velmi zajímavé. Na vodě Nechranické přehrady jsme vyzkoušeli náš nový
raft, pádlování raftem, záchranu tonoucího a lezení do raftu z vody. Z nové
techniky byly děti velmi nadšené.
Závěrem pobytu u Nechranic byla připravena hlavní hasičská soutěž
jednotlivců a vyhodnocení celkového soustředění, kdy se na prvním místě
umístil Honzík Jaroš. Všichni obdrželi pamětní list, diplomy a pár dárečků za
plnění úkolů na soustředění.
Uvedená akce byla provedena za podpory Obecního úřadu Blatno, kterému
patří velký dík. Dále velké poděkování patří Aleši Bárovi, Radku Jetenskému,
Danu Novotnému a Mildovi Valentovi, kteří se účastnili a podíleli na akci.
Zbyňkovi Dvořákovi, který nám umožnil návštěvu Říční Policie ČR v Ústí nad
Labem a Radkovi Novému, který nám pobyt v areálu Loděnic Povodí Ohře
zařídil.
Mladí hasiči Blatno

BLATENSKÁ POMSTA
IRH, foto ZT

SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH HASIČŮ
Poslední týden v srpnu vedoucí MH připravili pro mladé hasiče soustředění u
Nechranické přehrady, kdy nám Povodí Ohře poskytlo svůj objekt. Cílem
soustředění bylo zaměření na stmelení kolektivu a zdokonalení plnění disciplín
her Plamen, jako například střelby ze vzduchovky, uzle, topografické značky,
použití hasicích přístrojů aj.

Letošního 4. ročníku se
účastnilo 9 družstev. Radost je
na místě, neboť zvítězili
blatenští!
Pořadí družstev::
1. Blatno
2. Bílence „A“
3. Libědice „B“
4. Strupčice „A“
5. Jirkov
6. Bílence „B“
7. Libědice „A“
8. Strupčice „B“
9. Válec Chomutov
Jiří Kolář

V KVĚTNOVSKÉM
NAHRÁVALO

KOSTELE

SE

Začátkem srpna se květnovský kostel Navštívení Panny Marie stal místem,
kde se nahrávaly skladby lobkovického kapelníka Johanna Josepha Röslera
(1771 – 1812) pro CD. Provedení se ujal orchestr Eisenberg pod vedením
dirigenta Jiřího Sychy, který využil ideálního poklidného prostředí poutního
kostela. Tytéž skladby si milovníci klasické hudby mohli poslechnout
v novodobé premiéře 11. srpna na zámku Jezeří.
ZT
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SLUNÍČKOVÝ DEN

pískovcového podstavce od hlavní silnice před Hrádečnou. Obě památky snad
budou vráceny zpět na svá původní místa do začátku zimy.
A co dále? Ke všem opraveným památkám budou postupně instalovány štítky
či informační tabule se základními údaji a historií (je-li známa). Některé z křížků
budou propojeny chystanou naučnou stezkou Blatenskem, s jejímž oficiálním
oživením se počítá nejspíše v průběhu jara příštího roku. Znovuobnovenými
poklady minulosti se však lze pokochat již nyní při podzimních toulkách
kouzelně zbarvenou krajinou.
-such-

A ZASE TY ODPADY…

Sluníčkový dětský den se konal i letos pod hlavičkou Sboru dobrovolných
hasičů, kteří připravili pro děti řadu soutěží, při kterých si mohly vyzkoušet svou
zručnost a sportovní výkonnost. Odměnou jim za to byly různé drobné ceny a
dárky. Dětí se sešla celá šedesátka a společně si den plný her skvěle užily.
IRH, foto ZT

POKRAČUJÍ OPRAVY KŘÍŽKŮ
V průběhu letních měsíců pokračují v plném proudu opravy a zpětné instalace
drobných sakrálních památek, které byly dlouhá desetiletí opomíjeny a
zanedbávány. Již jsem to zmiňoval v minulých číslech Blatenské Blatky, tak jen
v rychlosti zopakuji, že restaurátorské práce provádí ateliér ARCHKASO ze
Zalešan u Kolína. Jednotlivé objekty jsou vždy odvezeny do ateliéru, zde je jim
navrácen co možná nejvíce původní
vzhled, načež jsou umístěny zpět, je-li
to možné, tak převážně na původní
místa.
V první polovině roku bylo opraveno
sedm křížků – po dvou v Šerchově a
Květnově, po jednom v Zákoutí, Blatně
a Radenově – ale o těch již byla
zmínka v předešlých článcích.
Nově byly v průběhu léta odvezeny,
zrestaurovány a vráceny zpět další tři
křížky a jeden je připraven k instalaci.
Jedná se o tyto skvosty:
Tobischův kříž na Radenovské
vyhlídce – křížek nad Radenovem
s jedinečnou vyhlídkou na České
středohoří
Přemístěný křížek v Zákoutí – nyní
umístěn u domu s č. p. 29
Horní kříž v Zákoutí – křížek za
Horní kříž v Zákoutí
chatou Bernava východním směrem
Vogelův kříž – další z blatenských křížů, který bude instalován v nejbližší
době,
v této
Tobischův kříž
Přemístěný křížek
chvíli je uložen u
obecního úřadu.
Nyní na svých
místech chybí
další dva objekty
a to socha
Madony
s dítětem
v Květnově, která
byla
povážlivě
nakloněna
a
značně
byly
poškozeny
i
obličejové rysy
sochy z měkkého
pískovce. Dále
bylo odvezeno
k zrestaurování
ještě
torzo
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V předchozím vydání jsme informovali o obhájeném 1. místě v krajské soutěži
v třídění odpadů. První v kraji jsme mezi obcemi nad 500 obyvatel podruhé za
sebou. Díky stále se zlepšujícím výsledkům vašeho třídění jsme ale zabodovali
tentokrát i v celostátní soutěži a obsadili v kategorii obcí do 1000 obyvatel
parádní 2. místo. Lepší jsou už jen obyvatelé a návštěvníci obce Boží Dar na
Karlovarsku. Je to skvělý výsledek, jediná věc, která jej trochu kazí, je fakt, že
zatímco vítěz obdržel odměnu ve výši 100 tisíc korun, za druhé místo nám
žádná finanční odměna nenáleží. Samozřejmě, my všichni, kteří třídíme, to
děláme hlavně z přesvědčení, že je třeba naši, hlavně plasty zamořené, planetě
pomoci. Ale kdybychom za letošní rok měli výsledky ještě lepší a třeba dosáhli
na první metu, finanční odměna by nás jistě potěšila. K letošním výsledkům
pomáhá když:
1. Předcházíme vzniku odpadů, tedy nekupujeme zbytečně balené produkty,
nepoužíváme plastové tašky a pytlíky.
2. Třídíme odpad co nejvíce a nejefektivněji, např. kartony co nejvíc stlačovat,
aby nezabíraly zbytečně mnoho místa.
3. Kompostujeme, co jde, aby bio-odpad zbytečně nezabíral místo v
kontejnerech na směsný odpad a zbytečně finančně nezatěžoval obec.
4. Elektroodpad a kovový odpad 2x ročně sváží dobrovolní hasiči, čímž nejenže
ušetříte spoustu práce a námahy zaměstnancům obce, ještě výtěžkem za
zpětný odběr odpadu podpoříte činnost dobrovolných hasičů.
Tak jen tak dál a veliké poděkování všem, kdo působíte na své okolí, aby se
k třídění přidalo co nejvíce lidí!
IRH

Akce Klubu 60±.

TURISTICKÝ VÝŠLAP DO KALKU
Klub 60± uspořádal jeden z prvních plánovaných turistických výšlapů nejen
po Blatensku. Tento se konal 23. června a samozřejmě to byl snad jediný den
z celého léta, který dokonale propršel.

Komentovaná vycházka začíná
v Zákoutí na „náměstí“, kde se
schází v ranních hodinách asi třináct
odolných, a po vinném střiku
v místním sklípku, se v nepříjemném
dešti všichni vydávají na cestu ke
Kalku. O šířícím se věhlasu místního
klubu šedesátníků svědčí i zájem
přespolních o jejich akce. Tentokráte
dorazili dva účastníci až z krajského
města Ústí n. Labem!
Podrobnosti k historii sousední
hraniční obce Kalek má v hlavě
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tradičně nastudovány průvodce Aleš Andera a těmi účastníky nekompromisně
krmí po celou cestu. Do kalecké hospody U Sovy doráží plný počet
pochodujících patřičně promočených a nasycených vědomostmi.
Avšak teplý čaj, grog, škvarky a podobné pochutiny přesto přichází vhod. Aleš
pokračuje v přednáškách a na pozadí jako kulisa je promítán film „Uloupená
hranice“, který byl točen právě zde na Kalecku v roce 1947 (ano v roce 1947 a
je černobílý) a zpracovává poměrně realisticky dění v českém pohraničí v době
mnichovské zrady. Určitě i dnes stojí za zhlédnutí.
Po odpočinku, nikoli však usušeni, absolvuje většina účastníků výpravy i cestu
zpět přes lesy do Zákoutí. Tentokráte jinou cestou a opět ve vydatném dešti.
-such-

Akce Klubu 60±.

VELKÝ VÝLET Z BLATNA DO PRAHY
ANEB „CO V PRŮVODCI NENAJDETE“
Těsně před koncem prázdnin, tj. 1. září, uspořádala obec Blatno v součinnosti
s Klubem 60± poznávací výlet do Prahy. Zejména nečekaný zájem způsobil
v počáteční plánovací fázi příprav hlavnímu organizátorovi p. Anderovi a paní
starostce něco starostí navíc, než je běžný standard. Nakonec vše dobře
dopadlo, objednal se autobus navíc, více lodiček
pro plavbu, jiná restaurace na oběd… atd.
Nakonec v ranních hodinách posbíraly v našich
obcích 2 autobusy 77 zájemců o neopakovatelný
výlet nabitý zajímavostmi. Průvodce Aleš je na
roztrhání a již během cesty se brodíme, v jeho
osobitém podání, historií a zajímavostmi města
pražského. I díky vyprávění uběhla cesta ani
nevíme jak, a zanedlouho vystupujeme u
Čechova mostu, odkud se celá velká skupina
Blateňáků vydává po Dvořákově nábřeží ke
klášteru křižovníků s červenou hvězdou.
Samozřejmě v dešti.
Zde celou skupinu čeká prohlídka muzea
Karlova mostu (na kterou bohužel není moc času)
a plavba po Vltavě tzv. Pražskými Benátkami se
zasvěceným výkladem o pamětihodnostech staré
Prahy. Dokonalými dobovými čluny typu Vodouch
jsme podepluli Karlův most, navštívili jsme
Čertovku, prastarý Staroměstský jez a dozvěděli
se přehršel informací od průvodce a lodivoda
v jedné osobě. Součástí téměř hodinové plavby bylo i drobné občerstvení na
palubě a prohlídka nezapomenutelného přístaviště Judita pod posledním
dochovaným obloukem Juditina mostu.
Další kroky blatenské výpravy sledují vlaječku obce Blatno a Aleš dává
zajímavý výklad ke všem sochám zdobících Karlův most, čímž chvílemi
způsobujeme kolaps, když naše téměř osmdesátičlenná skupina vytváří
dokonalý „špunt“. Chudáci asijští turisté, obrážející evropské památky

UNESCO, si asi nestihli projít věhlasný Karlův most a udělat dostatek selfie
fotek .
Již patřičně znavena a uondána se výprava přesouvá přes Malostranské
náměstí na očekávaný oběd do
restaurace v Zámecké ulici, která
byla sto nás pojmout všechny
naráz. Objednána byla jednotná
stylově česká strava – „knedlovepřo-zelo“, což byla rozhodně
dobrá volba.
A aby odpoledne nebylo
kulturně hluché, vracíme se, již
zrychleně, přes Karlův most do
Starého
Města
pražského,
zastavujeme se na zmrzlinu na
„Staromáku“
a
v minulosti
nechvalně vyhlášenou Celetnou
se již značně roztrhaná skupina
dostává k obchodnímu domu
Kotva. Následuje nepovinný
rozchod, kdy tráví čas každý po

svém a kolem páté už nasedáme do autobusu u Strakovy akademie. Kupodivu
se vůbec nikdo neztratil, což svědčí o tom, že i vesničan z nejzapadlejší části
republiky je ve velkoměstě „jako doma“.
Cestu zpět zpestřuje již jen Aleš vědomostní soutěží a vítězové pak obdrží
hodnotné ceny. Celkově lze dozajista zájezd hodnotit jako velmi povedený a lze
se snad těšit na některou z dalších poznávacích výprav. A že těch míst
v Čechách nemáme málo!!!!
-such

povídání, zajímavosti

NAŠE BYLINKY aneb co roste kolem nás
Pavlíniny inspirace z přírodní kuchyně
Ani podzim se nám letos nevyhnul. Léto bude již
nenávratně pryč a zima pomalu, ale velmi jistě klepe na
vrátka. Příroda rozehrála svoji barevnou symfonii, díky
velice teplému létu již o něco dříve než je obvyklé.
S přechodem ročních období můžeme pociťovat
nedostatek energie. Chladivé dny podzimu se projevují
také v nachlazení a rýmě. Co s tím? Řešení máme
přece zase v přírodě.
Příroda je nejlepší lékař, je nekonečnou studnicí
moudrosti a inspirace. Lékem na většinu podzimních
potíží, jsou přece podzimní byliny, zejména plody růže
šípkové, tinktura z kozlíku lékařského – tzv. valeriánské
kapky koupíme v lékárně, nebo si je můžeme vyrobit
doma – rozdrtíme kořen kozlíku lékařského, vložíme do
skleničky a zalijeme alkoholem tak, aby byly všechny
části pod hladinou, a necháme vyluhovat alespoň dva
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Jitrocel kopinatý

týdny, poté scedíme. Užívejte maximálně dva týdny! A
v neposlední řadě jsou to úžasné vlastnosti jitrocele,
jeho zelené listy se dají sbírat od jara do podzimu, jeho
schopnost odhleňovat oceníme nejvíce na podzim.
Jitrocel kopinatý i jeho příbuzný jitrocel větší je
protizánětlivou bylinkou, která je užitečná při všech
druzích onemocnění dýchací soustavy. Výhodou
jitrocele je také to, že je vždy při ruce, roste téměř
všude. Jitrocel roste po celém světě a je také vhodný
téměř pro každého. Pomáhá i dětem, třeba v podobě
jitrocelového sirupu na nachlazení. Připravte si na
podzim chutný jitrocelový čaj s trochou medu.
Září je jediným měsícem v roce, který není mužského
rodu. To ukazuje na jeho výjimečnost. Když příroda září
je třeba načerpat sílu babího léta do zásob.
Krásný podzim a hodně zdraví přeje Pavlína
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PŘÍSPĚVEK PRO RODINY S DĚTMI
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce vyčlenilo v loňském roce v obecním rozpočtu na rok 2018
peníze na poskytnutí příspěvku ve výši 1.000,- Kč všem dětem ve věku od 0 do
18-ti let, který je jakousi částečnou kompenzací nákladů spojených s dojížděním
do školky, školy, kroužků a dalších volnočasových aktivit.
Příspěvek si můžete vyzvednout na základě žádosti, kterou vyplníte přímo na
obecním úřadě, a to od středy 5. září do pátku 30. listopadu. Pokud možno
v úředních hodinách.
IRH

SENIOŘI POZOR,
ani našemu kraji se nevyhýbají podvodníci, kteří se pokouší připravit seniory o
celoživotní úspory. Je, bohužel, smutným faktem, že se jim to nezřídka povede,
jako minulý měsíc na Chomutovsku, kde pachatelé připravili nešťastnou paní
téměř o milion korun.
Ve většině případů podvodníci kontaktují seniory pod různými legendami na
ulici, před domem či přímo v jejich bydlišti, kdy se následně nechají pozvat, či se

vnutí do jejich obydlí, kde pak odlákají pozornost seniora, čehož využijí, a
v nestřeženém okamžiku odcizí poškozeným mnohdy i celoživotní úspory. Další
častý způsob vylákání finančních prostředků spočívá v kontaktování seniorů
přes jejich pevnou telefonní linku, kdy se pachatelé vydávají za příbuzného
seniorů, které požádají o zapůjčení peněz. Senioři poté v domnění, že skutečně
hovoří s někým ze svých příbuzných, uposlechnou instrukcí pachatele a před
svým domem předají neznámému člověku, který se vydává za známého jejich
příbuzného, požadované finanční prostředky. Takový případ se nedávno
odehrál i na Kalku. Zde však byly paní ostražité, projevily přímo detektivní
talent, a za pomocí svých příbuzných, podvodníkům nenaletěly a zůstalo tedy,
jak my policisté říkáme, u pokusu zločinu.
Moje rada tedy závěrem zní, buďte nedůvěřiví, po takovém telefonátu se
vždy sami spojte s někým z rodiny, nebo z přátel. Ověřte si naléhavou potřebu
finanční hotovosti domnělého vnuka u někoho z rodiny. Mnohdy podvodníci
hovoří o překvapení a žádají seniory, aby nikoho nekontaktovali. Ukončete
hovor a sami ze svého telefonu kontaktujte své příbuzné. V neposlední řadě je
důležité, o každém takovém případu informovat policii na lince 158, a to i pokud
jste podvodníkům nenaletěli, protože to zkusí znovu.
Z.D.

nabídky, informace
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