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Jan Hála a Važec
Tak jako v loňském roce proběhl v září na blatenském zámku řecký
víkend, který sklidil u místních i přespolních značný ohlas, v letošním roce
jsou na červen připraveny slovenské dny. Kromě výstav, trhů lidových
řemesel a jiných ukázek lidové kultury budou moci návštěvníci zhlédnout
i vystoupení folklórního souboru z podtatranského Važce, s kterým Blatná
již dlouhá léta udržuje trvalé a hezké partnerství.
Slovensko je země našich bratří Slováků,
kteří s námi sdíleli po dlouhá léta společný
osud. Představitelé naší obrozenecké kultury
– spisovatelé, básníci, malíři atd. již od dob
národního obrození nacházeli na Slovensku
svou dočasnou i trvalou inspiraci. Podobná
řeč, kultura, ale i národnostní problémy
v rakousko – uherském soustátí nás vždy se
Slováky spojovaly v jeden celek. Tyto vztahy
zintenzívnily zejména po vniku samostatného
Československa. Naše spojenectví trvalo až do
r. 1993, kdy se Slovensko pod vlivem společenských změn po r. 1989 osamostatnilo. Po
J. Hála, Autopotrét, 1926.
vzniku společného státu Čechů a Slováků v r.
1918 vzrostl o Slovensko nebývalý zájem, ať již z hlediska politického, hospodářského, tak i uměleckého. Jedním z těch umělců, kteří znovu „objevili“
Slovensko byl i blatenský rodák, ak. malíř Jan Hála. Narodil se v Blatné 19.
ledna 1890 v chudé pekařské rodině. Studoval českobudějovické gymnázium
a toužil stát se malířem. V letech 1911 – 1915 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. V.Bukovaca a speciálku u M. Pirnera. Studium
na čtyři roky přerušila 1. světová válka, Jan Hála musel narukovat k 11.

J. Hála, Važecké dřevěnice, 1929.

pěšímu pluku do Písku a odtud byl
odvelen na italské bojiště. Po skončení
války dokončil akademii a vydal se na
volnou dráhu umělce. Při svém pobytu
v Blatné v letech 1920 – 1923 stále
hledal vhodné náměty a prostředí ke
své malířské tvorbě. Když se se svým
přítelem malířem Karlem Hildprandtem vypravili společně autem v r. 1923
do Zlaté Bani u Prešova, tehdy netušili,
že se tato cesta stane osudnou. ( V letošním roce uplyne od této události 85
let) Při projížďce podtatranskou dědinou Važec byl blatenský rodák natoJ. Hála, Starý Važťan, 1929.
lik uchvácen rázovitostí a originalitou
zdejších lidí a architektury, že se rozhodl zůstat v této dědině až do konce
svého života. Nechce se tomu ani věřit, že v těchto skromných až nuzných
podmínkách Jan Hála opustil veškerý svět civilizace a pohodlí a ponořil se
do hlubin úžasného uměleckého života. Počátky ve Važci byly nesmírně
těžké, ale umělecky bohaté a naplněné. Hála stále hledal svůj styl, projev
a vyjádření než dospěl k dílu, které dnes můžeme spatřit ve slovenských
galeriích i soukromých sbírkách. Kromě toho, že zachytil važecký lid pod
Tatrami, v krojích, při práci, v každoročních tradicích, patřil Jan Hála také
k vynikajícím ilustrátorům. Svými kresbami doprovázel nejen krásnou literaturu, ale zejména i vlastní tvorbu. K nejznámějším patří kniha Podtatranská
dědina, která vyšla v r. 1928 z původního souboru fejetonů, vydávaných na
pokračování v Lidových novinách. Tato milá knížka letos slaví svých 80 let
a patří k Hálovým uměleckým skvostům. Do ní dal umělec skutečně celé své
srdce, mnohé pasáže o životě v podtatranské dědině jsou doslova vytrysklé,
s úžasnými postřehy, zachycujícími mentalitu slovenského člověka. Hála tak
přibližoval českému čtenáři Slovensko v takové podobě, jak jej lidé u nás
neznali. V r. 1942 vydal další vlastní knihu pod názvem Pod Tatrami. Je to
krásná umělecká pokladnice – monograﬁe slovenského Važce. Podobnou
publikací se nemůže dosud pochlubit žádná dědina na Slovensku. Jan Hála
za svůj život namaloval velké množství obrazů, kreseb, ilustroval řadu knih,
učebnic, leporel, dětských knih. Nelze v tomto příspěvku ani všechno vypsat.
Hálův život byl skutečně prodchnut obrovskou láskou k umění a sám Hála
se stal jedním z průkopníků česko – slovenské vzájemnosti.
(Dokončení v příštím čísle).

Číslo 8 / strana 2

A KTUALITY
MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ
Zahradnická 171, 388 01 Blatná
tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321
e-mail: m.policie@mesto-blatna.cz
http://www.mesto-blatna.cz

Preventivní informační radar

Obyvatelé Blatné, ale hlavně řidiči si v průběhu
minulého týdne jistě všimli nové žluté reﬂexní tabule
s proměnlivými číslicemi, která je umístněna na sloupu veřejného osvětlení v ulici T. G. Masaryka, před
budovou ZŠ a to ve směru příjezdu do města. Jedná
se o jeden ze dvou kusů preventivních informačních
radarů, zakoupených z ﬁnančních prostředků města
a z ﬁnančních prostředků městské policie, určených na
prevenci. Toto zařízení měří a zaznamenává rychlost
vozidel přijíždějících k tomuto zařízení a tento údaj
zobrazuje na ploše tabule. I když je informační display
pouze z jedné strany tabule, rychlost projíždějících
vozidel je měřena a ukládána do paměti z obou směrů této komunikace. Veškeré údaje a těch je kromě
rychlosti mnohem více, jsou pak následně strážníky
stahovány do speciálního programu v počítači, který je
pak vyhodnocuje a poskytuje data pro další využití. Jak
jsem již uvedl, tyto informační radary byly zakoupeny
celkem dva. Tento druhý panel bude v nejbližší době
umístněn v blízkosti nově budovaného přechodu pro
chodce v ul. Písecká. Dále je počítáno s tím, že v budoucnu by se toto zařízení rovněž objevilo u přechodu
pro chodce v ulici Čechova, kde často přechází chodci,
ale hlavně děti mezi sídlištěm Nad lomnicí a ZŠ. Pro ty
řidiče, ať už v automobilech nebo na motorkách, kteří
si teď myslí, že si v uvedené ulici změří, jakou největší
rychlostí jim ten jejich „miláček“ vlastně jede, uvádím,
že jedna z mnoha funkcí tohoto zařízení je, že se zde
nechá nastavit dolní a horní hranice rychlosti, která je
zobrazena na uvedeném panelu. To znamená, že vyšší
rychlost nad tou, než která je nastavena v zařízení display neukazuje, ale přesto jí zařízení do paměti ještě
s dalšími údaji zaznamená. Pro zajímavost uvádím, že
z údajů, které radar zaznamenává, bylo např. zjištěno,
že v týdnu od 21.4.2008 od 12.00 hodin, kdy byl první
informační radar v ul. T. G. Masaryka uveden v činnost, projelo touto ulicí v obou směrech do 28.4.2008
do 12.00 hodin 24532 motorových vozidel.
Přeji si, aby pořízení těchto informačních radarů
přispělo k většímu zklidnění provozu ve městě a zvýšila se ukázněnost řidičů.
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Mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná:
Lépe už to nešlo !
„Přijely jsme. Vyhrály jsme. Odjely jsme.“
Naše celkové skóre: 14 x první místo, 3 x druhé
místo a jedno 4. místo.
Kdybychom měly popsat všechna naše vítězství na kvaliﬁkaci MČR ve Vimperku, zřejmě
bychom potřebovaly zvláštní vydání Blatenských
listů. A proč? Na to je jednoduchá odpověď.
Takovou euforii jsme ještě nezažily! Od rána do
večera jsme stály na stupních vítězů. Z Vimperku
jsme si odvezly 14 titulů MISTRŮ KVALIFIKACE. A vybojovaly jsme si 100% postup se všemi
18-ti sestavami. Teď už všichni určitě chápete
důvod naší radosti. Všechny Vás srdečně zveme
na Blatenské Hudební Slavnosti, na kterých budeme vystupovat.
Vaše mažoretky PREZIOSO

Naš juniorka Marcelka 1. místo.

Naše juniorky.

Naše kadetky - 1.místo.

Naši mistři - kadetky.

Velitel strážníků Městské policie Blatná Petr Vaněk

Záchranná služba informuje

Výzvu k zásahu k zraněnému pádem z výše
v Tesle Blatná dne 22.4.2008 přijalo naše operační
středisko na tísňové lince 155. Ihned po nahlášení
předalo pokyn k výjezdu nejbližší okamžitě akceschopné výjezdové skupině záchranné služby - tou
byla skupina rychlé lékařské pomoci Blatná, která
právě odjížděla ze Strakonické nemocnice po předání
pacienta z předchozího výjezdu. Po převzetí pokynu
k výjezdu tato skupina okamžitě vyjela do Blatné.
Ihned po vyslání skupiny RLP k zásahu, pro
vzniklý předpoklad těžšího zranění s pravděpodobnou potřebou specializované péče v krajském traumacentru, operační středisko vyžádalo vzlet letecké
záchranné služby.
M.K.

Naše úspěšná výprava.
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KAPITOLY PSANÉ PEREM RUDÉHO TEMNA
Blatenské protistátní skupiny Roušal a spol.
a Cheníček a spol.
/ dokončení z minulého čísla /
Obvinění Josefa Cheníčka bylo následující:
„Tento žalovaný, ačkoliv je drobným zemědělcem, podlehl vlivu kulaků a bývalých představitelů národně socialistické strany, do které po
roce 1945 vstoupil a připojil se k řadám nepřátel
naší republiky. Ke konci roku 1949 se setkal
s obviněným Šmausem a na jeho výzvu se zapojil
do protistátní činnosti. Byl informován Šmausem
o agentu CIC H. a požádán, aby poskytl tomuto
agentovi v případě potřeby úkryt. Bylo mu též
Šmausem sděleno, že H. provádí na našem území
špionážní činnost. Za krátký čas se obviněný setkal s dalším členem protistátní skupiny R., který
mu sdělil, že agent CIC, kterého bude potřeba
ukrýt, se prokáže heslem „Pepík Marek“. Dále mu
bylo dáno za úkol, aby opatřil úkryty i u dalších
osob. Obviněný tento úkol splnil a za tím účelem
získal několik osob ochotných úkryt poskytnout.
V roce 1951 byl požádán Šmausem o opatření
nějakých zbraní. Skutečně pak předal Šmausovi
dvě pistole a jeden samopal. Dále jednal obviněný
se Šmausem o vhodném úkrytu pro zbraně, které
měly být dle sdělení Šmause shozeny z letadla
agenty CIC.
Na podzim roku 1951 ho požádal obviněný
Molák, zda neví o nějakém spojení se zahraničím,
neboť chce poslat cizí zpravodajské službě špionážní zprávu vojenského rázu, kterou získal od
bývalého armádního důstojníka Kozla. Obviněný
slíbil Molákovi zprostředkování předání této
zprávy. Vešel pak ve styk s R. a předávání špionážních zpráv s ním dojednal. Obviněný Molák
mu pak předal k vysílání zahraničním štvavým
rozhlasem jména čtyř funkcionářů. Tuto zprávu
pak obviněný Cheníček předal R. Dále pak přebíral od Moláka hanlivé básničky namířené proti
lidově demokratickému zřízení a sám podobné
hanlivé zprávy dával rovněž R.
Dle instrukcí, které dostal od R., měl vybudovat tzv. „trojici“, která měla dle pokynů agentů
CIC provádět sabotáže. Obviněný skutečně tuto
„trojku“ vybudoval z dalších dvou protistátně
zaměřených osob.
V srpnu roku 1950 ukrýval obviněný jistého
uprchlého vězně.“
Proti Jaroslavu Molákovi vznesl komunistický
prokurátor tuto obžalobu: „Tento obviněný jako
dlouholetý člen agrární strany a po roce 1945
funkcionář národně socialistické strany patřil
spolu s kulaky, kteří s ním přešli do národně
socialistické strany, k nenávistným odpůrcům
lidově demokratického zřízení. V roce 1951 byl
požádán obviněným Boudou, zda ví o nějakém
spojení se západními imperialistickými státy, aby
bylo možno odeslat špionážní zprávu vojenského
rázu. Obviněný přislíbil cestu do zahraničí najít
a k tomu účelu sdělil obviněnému Boudovi heslo
„můžete z Malkova vozit brambory do lihovaru“,
což znamená, že špionážní zpráva má být předána.
Obviněný se potom obrátil na Josefa Cheníčka,
který mu sdělil, že prostřednictvím R. předání
zpráv zařídí. S uvedeným heslem potom vyrozuměl obviněného Boudu. Na to ho navštívil bývalý
armádní důstojník Kozel a po sdělení, že se mu

zatím nepodařilo získat vojenskou špionážní zprávu , předal mu k odeslání čtyři jména funkcionářů
s tím, aby byla vysílána zahraničním štvavým
rozhlasem a aby jim bylo vyhrožováno. Obviněný
pak tato jména funkcionářů předal k odeslání obviněnému Cheníčkovi. Dále pak předával koncem
roku 1951 obviněnému Cheníčkovi k odeslání do
zahraničí několik hanlivých básniček zesměšňujících lidově demokratické zřízení. Dále odevzdal
Cheníčkovi dalších osm jmen funkcionářů, aby
také jim bylo ze zahraničního štvavého rozhlasu
vyhrožováno.
Dále obviněný přijal od obviněného Cheníčka
úkol, aby ve vhodné době vyrozuměl všechny
reakční osoby z řad zemědělců, kteří do lihovaru
dojíždějí, aby se zapojili do protistátní akce.
Konečně pak obviněný Molák nabídl Cheníčkovi propůjčení svého auta pro potřebu protistátní
organizace.
Obžaloba na Jana Vaňáče byla vypracována
následovně: „Jako vesnický boháč nenáviděl
lidově demokratické zřízení a snažil se, aby byla
vytvořena protistátní organizace na blatensku,
která by byla oporou nepřátelům republiky v zahraničí při pokusech o zvrat lidově demokratického zřízení a návrat kapitalismu. Již v roce 1948
vybízel obviněného Moláka, aby začal protistátně
pracovat a uváděl, že těžisko protistátní činnosti
záleží na mladších než je on, ale že i na něj je
možno se spolehnout a s ním také v protistátní
činnosti počítat. Dále v roce 1951 nabádal k zorganizování protistátní činnosti bývalého armádního důstojníka Josefa Kozla. Sám se také snažil
být v protistátní činnosti platný nejen radou, ale
i činem. Proto ukrýval vojenské kulovnice a dvě
pistole s větším množstvím nábojů, aby jich
v případě násilného útoku na republiku mohlo
být protistátní organizací použito. Dále pak předal
koncem roku 1951 nebo začátkem roku 1952 jména několika funkcionářů obviněnému Molákovi
s tím, aby je tento odevzdal přes svou spojku do
zahraničí. Jména funkcionářů měla být vysílána
štvavým zahraničním rozhlasem a přitom mělo
být těmto funkcionářům vyhrožováno a měli být
zastrašováni.
Jako poslední byl obviněn soukromý zemědělec z Hajan Bohumil Bouda, a to doslova takto:
„Také tento obviněný jako dlouholetý funkcionář
agrární strany a po roce 1945 opět funkcionář strany národně socialistické zaujal po únoru 1948 nepřátelský postoj k lidově demokratickému zřízení.
Projevoval toto nepřátelství neplněním dodávek,
předepsaných mu ze zemědělské usedlosti a pak
přikročil k přímé protistátní činnosti.
V roce 1949 s uspokojením přijal sdělení
obviněného Cheníčka, že se na blatensku formuje
protistátní organizace. Protože vítal utvoření této
protistátní organizace, je samozřejmé, že nehlásil
nic bezpečnostním orgánům, jak je povinností
každého občana republiky.
V roce 1951 se sešel s bývalým armádním
důstojníkem Josefem Kozlem, který ho žádal,
zda neví o nějakém spojení se zahraničím , neboť prý chce odeslat důležitou špionážní zprávu
vojenského rázu. Obviněný přislíbil Kozlovi
zařídit mu toto spojení. K tomu účelu se obrátil
na obviněného Moláka, o kterém již z dřívějších

rozmluv s ním věděl, že protistátně pracuje.
Obviněný Molák pak skutečně potvrdil, že může
odeslání špionážní zprávy zařídit a smluvil pak
s obviněným Boudou heslo „z Malkova mohou
vozit brambory do lihovaru“, což mělo znamenat,
že špionážní zpráva může být předána. O tom pak
obviněný Bouda vyrozuměl Kozla.
V roce 1952 pak varoval Kozla, aby ustal
v protistátní činnosti, neboť protistátní činnost
je vyzrazena.“
Obžalovaní byli závěrem obviněni ze zločinů
velezrady, návodu k velezradě, vyzvědačství
a nadržování. V této hrozné době to znamenalo
skutečnou katastrofu.
Pokřivené právo
3. září 1953 po dvoudenním přelíčení padly
v této kauze tvrdé tresty. Nejvyšší z nich byl
uložen Jaroslavu Šmausovi v celkové délce 18 let,
na 15 let poslal senát do koncentračního tábora
Josefa Cheníčka. Jaroslav Molák a Jan Vaňáč byli
odsouzeni shodně k osmi rokům ztráty svobody,
Josef Kotrbatý k sedmi rokům vězení, Jan Šimáně
k šesti a Bohumil Bouda k pěti rokům vězení.
U všech odsouzených byla zároveň vyslovena
ztráta čestných občanských práv, propadnutí
majetku a povinnost uhradit náklady soudního
řízení.
Nulová šance
Odsouzení Josef Cheníček, Jan Vaňáč, Bohumil Bouda, Jan Šimáně a manželka Josefa Kotrbatého Marie Kotrbatá podali proti nespravedlivým
ortelům odvolání k Nejvyššímu soudu. Ten 22.
prosince 1953 přesně podle očekávání odvolání
zamítl a všechny tresty uložené krajským soudem
v Plzni potvrdil.
Jan Vaňáč se už nevrátil
V jednom z uvedených sedmi případů se rozsudek vězení zvrhl ve sprostou vraždu. Jan Vaňáč
svůj trest nepřežil a nikdy už nespatřil své rodné
Paštiky. Zahynul v jednom z komunistických
koncentračních táborů.
Bohumil Bouda se sice po pěti letech strávených v jáchymovském pekle domů do Hajan
vrátil, ale bohužel na mizivě krátkou dobu.
Komunisté téměř vzápětí vystěhovali jeho rodinu do Čekanic a tam, v novém zaměstnání na
statku, i on našel předčasnou, tragickou smrt.
Také za ni byli zodpovědni komunisté, kteří ho
násilnou deportací do nového prostředí vehnali
do její náruče.
Vladimír Šavrda

 , k.s.,
Čechova 32, Blatná

pronajme v sídle ﬁrmy
kancelářské prostory
Bližší informace na tel. čísle
603 208 179, 607 832 465
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Střední odborné učiliště
BLATNÁ
U Sladovny 671, 388 16

Nabízíme provedení těchto prací:
● opravy traktorů a zemědělských strojů
● opravy osobních automobilů včetně
elektroinstalace a karoserií
● seřízení podvozku a brzd na počítačovém zařízení
● diagnostika tlumičů
● kontrola veškeré elektroniky vozidla
● měření emisí zážehových a vznětových
motorů
● veškeré práce pneuservisu
● servis klimatizace vozidel
● příprava vozidel na technickou kontrolu
● zámečnické a soustružnické práce
● základní kurzy svařování, doškolování a
přezkušování svářečů
● ubytovací a stravovací služby
Příjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod. p. Sýkora, p. Braun, tel 383 412 335,
383 412 333

Další informace:
tel.: 383 412 320
info@soublatna.cz,
www.soublatna.cz

Hajanka
výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří
Otevřeno:

čt 15 - 18 hod.
pá 15 - 18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)
nebo po tel. domluvě

Hajany 15

Tel.: 383 420 053
mob. 604 566 214
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CENTRUM KOMPLEXNÍ
PÉČE
MUDr. Chvalové

● trvalá úprava váhy
vhodné i pro vyšší nadváhu
● úprava stravovacích návyků
● cílená výživa pro sportovce
● prevence civilizačních chorob
bez použití léků
● instruktážní poradenství péče
o pleť a líčení

Konzultace Centrum MUDr. Chvalové
Tel: 605 101 667

PŘIJMEME

TRUHLÁŘE

do výroby eurooken
mzda 90 - 120,- Kč na hodinu
tel.: 603 519 735

�
�
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PODNIKEJTE KE
SVOBODĚ
ﬁnanční i časové
tel.: 775 214 104
604 642 322

KRMIVA MAŠEK

sm�si ZZN + další krmiva pro:
psy, ko�ky, dr�bež, ovce, holuby,
králíky, prasata, kon�, skot, kapry

NEJNIŽŠÍ CENY

Po 8-16;Út-Pá 8-15;So 9-11
dovezeme – objednávejte na

Sádrokarton - Izolace

�383423982; 736767624

Nejvýhodn�jší ceny - slevy pro
stavební firmy a montážníky;
nejširší nabídka p�íslušenství;
doprava v míst� zdarma.

prodejna v areálu sila Blatná

Otevírací doba:
Po-Pá 7 – 16 (10-13 rozvoz)
Sobota 8 – 11, jindy po tel.dohod�
Tel. 777 268 264, fax 383 421 078
takogips@seznam.cz
Plze�ská 314, naproti lihovaru, Blatná

KDYŽ CHCETE OPRAVDOVÝ
ČAJ A KÁVU
navštivte naši prodejnu

„ROZMARÝNA“
na náměstí Míru.
Rozšířili jsme pro Vás sortiment
o velký výběr kvalitních sypaných
čajů, kávy a dalšího
příslušenství.
Těšíme se na Vás

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE, STŘEŠNÍ OKNA
HLINÍKOVÉ DVEŘE A OKNA, ZIMNÍ ZAHRADY
D o d á váme

- 5 a 6ti komorové proﬁly ALUPLAST se 3 těsněními
- izolační dvojsklo s Ug=1,1Wm2K
- kování ROTO s bezpečnostním prvkem a mikroventilací

Z a j i s tíme

- demontáž, montáž, stavební začištění
- parapety vnitřní i venkovní, žaluzie
- ﬁnancování pro soukromníky i bytová družstva

K o n t akt

- stavebniny pod rybníkem Pustý –
p.Šimeček
mobil 731 150 080
fax 383421423, 313549389
e-mail: blatna@dynal.cz
www.dynal.cz, www.zimnizahrady.biz
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K ULTURNÍ KALENDÁŘ
Neděle 4. května – tř. J.P. Koubka – 16,30
hod.

PŘÍJEZD HISTORICKÝCH
VOZIDEL – Klub 3. armády Plzeň
O dobrou náladu se postará hudební skupina
Bábydou od 16 hod.
Středa 7. května – tř. J.P. Koubka – 9,00 hod.

PŘÍJEZD HISTORICKÝCH
VOZIDEL – 4. obrněná divize
JARNÍ BLATENSKÉ HUDEBNÍ
SLAVNOSTI
spojené s oslavami osvobození
Program: 16,00 - tř. J.P. Koubka – průvod
účastníků k pamětní desce na Kalinovo nám. za
doprovodu kapely Zd. Koubka
16,30 - zimní stadion – slavnostní zahájení
Účinkují: Blatenské mažoretky, mažoretky
„Prezioso“, žáci ZUŠ - hudební skupiny: Epidemie, Silence a taneční obor, ZŠ T.G. Masaryka a
ZŠ J.A. Komenského
Občerstvení zajištěno
Při nepřízni počasí se slavnost koná v blatenské sokolovně
Sobota 17. května - fara Blatná - 10,00
- 16,00 hod.

„Dětská vikariátní pouť “ Stavitelé mostu
Program : 10,00 hod. Mše svatá - účast otce
biskupa Pavla Posáda
11,00 hod. Svačina
12,00 hod. 1. část programu - stavba mostu
14,00 hod. 2. část programu - hry a poznávačky
16,00 hod. Vyhodnocení skupin a požehnání

Poslechnout si můžete její největší hity – Láska je láska, eSeMeS, Amor magor, Jsi můj pán,
Čarodějka, …
Vstupenky v předprodeji na odd. kultury
Pátek 30. května – neděle 1. června
– sokolovna

9. BLATENSKÉ TANCOVÁNÍ
s výukou country tanců
Přehlídka jednotlivých souborů se uskuteční
v sobotu ve 20,00 hod.
Pořádá SRPDŠ ZŠ TGM ve spolupráci s MěÚ
Blatná – odd. kultury a tanečním kroužkem PRIM
při ZŠ TGM v Blatné
Kontakt: ZŠ TGM 383 422 484
Výstavy:
V měsíci dubnu a květnu probíhá v předsálí
kina Blatná výstava fotograﬁí
JAROSLAVA KADLECE pod názvem

„JAK TO VIDÍM JÁ“
Verše – PETR ŠULISTA
Otevřeno v době kulturních programů kina
Blatná
Městské muzeum Blatná – 7. května

TOLERANCE ´95 – výstava
obrazů a soch
Otevřeno denně mimo soboty 9 – 12, 13
– 16 hod.
Vernisáž výstavy v úterý 6. května od 18,00
hod.
Výstava potrvá do 15. června 2008
Městské muzeum Blatná – 29. května

KOUZLO HRAČEK
Otevřeno: květen – červen denně mimo soboty
9 – 12, 13- 16 hod.

pro školy
Čtvrtek 22. května – zámek – 17,00 hod.

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ŽÁKŮ ZUŠ
pro veřejnost
Čtvrtek 22. května – sokolovna – 8,45 a 10,00
hod.
Pořad pro MŠ a ZŠ

PRAŽSKÉ POVĚSTI
Účinkuje Eva Hrušková a Jan Přeučil
Pátek 30. května – zimní stadion Blatná
– 19,30 hod.
Koncert

LUCIE BÍLÁ a
skupina Petra
Maláska
Nenechte si ujít j e d i n ý
koncert Zlaté slavice v Jižních
Čechách !!!

červenec – srpen denně mimo pondělí 9 – 12,
13 – 16 hod.
Vernisáž výstav ve středu 28. května od 18,
00 hod.
Výstava potrvá do 17. srpna 2008
Sport:
Neděle 25. května

MEMORIÁL CHRISTIANA
BATTAGLII o pohár starosty
města
pod záštitou senátora Ing.
Josefa Kalbáče
5. ročník silničního cyklistického závodu
okolo blatenského nádraží za účasti profesionálních závodníků, zařazený do seriálu Jihočeské
amatérské ligy
Prezentace: 8,30 – 10,00 hod.
Start: I. kat. v 10,30 hod. – restaurace Jubileum
Sobota 31. května

CYKLISTICKÝ DISNEYLAND
aneb DĚTSKÝ DEN NA KOLECH
10. ročník závodů a soutěží pro mládež
Prezentace: zimní stadion 8,30 – 9,00 hod.
Start: 9,15 hod.
Odpoledne: Závody okolo letiště v Tchořovicích
Prezentace: 13,30 – 14,00 hod.
Start: 14,15 hod ve spodní části letiště

Připravujeme na červen:
Kontrabasová soutěž F. Simandla
Slovenský víkend
Blatenský festival
Blatenská růže – výstava
L. Stehlík – kresby

Program kina - květen 2008

Středa 21. května – zámek – 10,00 hod.

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ŽÁKŮ ZUŠ
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Neděle 4. 5. ve 20:00 hod.
Akční, krimi USA, 2007, 157 minut, s titulky

AMERICKÝ GANGSTER

/Bontonﬁlm/
dvojprogram
Pýcha předchází pád i v maﬁi.
Kriminální drama od Ridleyho Scotta s Denzelem Washingtonem a Russellem Crowem. Příběh
začíná v New Yorku šedesátých let. Frank Lucas je
šoférem jednoho z gangsterských bossů, ale brzy
pochopí, jak důležité je pracovat pro sebe...
Vstupné 60,- Kč

Mládeži do 15 let nevhodné

Středa 7. 5. v 19:00 hod.
Historický, melodrama USA, 2007, 139 minut,
s titulky

LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY
/Bontonﬁlm/
dvojprogram
Melodrama z konce 19. století.
Filmová adaptace známého románu latinsko-amerického spisovatele Gabriela Garcíi Márqueze. V hlavních rolích Giovanna Mezzogiorno a
Javier Bardem. Florentino miloval Ferminu, ona
se ale provdala za jiného...
Vstupné 60,- Kč

Mládeži do 15 let nevhodné

Pátek 9. 5. ve 20:00 hod.
Drama Kanada, Velká Británie, 2006, 112
minut, s titulky

SNĚHOVÝ DORT
/Hollywood/
Přátelství muže unikajícího své minulosti.
Snow Cake je příběh o lásce, přátelství a
neortodoxním vztahu muže unikajícím své minulosti, autistické matky, která se musí vyrovnat se
ztrátou své dcery, a vášnivé ženy držící si lásku
dostatečně od těla.
Vstupné 60,- Kč

Mládeži přístupno

Středa 14. 5. v 19:00 hod.
Drama Francie, Německo, Nizozemí, Palestina, 2005, 90 minut, s titulky

RÁJ HNED TEĎ
/35 mm/
Sebevražedný atentát.
Dva palestinští muži, kamarádi od dětství, jsou
vybráni pro sebevražedný atentát v Tel Avivu.
Vstupné 55,- Kč

Mládeži do 15 let nevhodné
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S PORT
Kuželky
Už jste někdy hráli kuželky? Na první pohled
jednoduchá hra. Praxe je však odlišná. Znalí mi
dají za pravdu, že nasměrovat správně kouli po
dráze a ještě navíc se snažit, aby porazila co největší počet kuželek, není vždy úplně jednoduché.
Taková činnost vyžaduje trénink a soustředění.
Žákům naší školy i škol, které s námi přijely
zápolit, první důležitý předpoklad chybí. Nechybí
však soustředění, podpořené touhou po uznání
i po vítězství, vůlí pomoci celému družstvu k co
nejlepšímu výsledku.
Naši žáci mají možná oproti druhým menší
výhodu. Bylo jim umožněno v rámci jedné
dvouhodinovky tělesné výchovy vyzkoušet si
používané sportovní náčiní. Díky této možnosti
mohli vyučující vybrat trojici chlapců a trojici
dívek, od kterých očekávali, že jejich snažení
přinese úspěch. Nebylo jednoduché dát přednost
omezenému množství závodníků, protože většina
žáků překonávala své schopnosti ve snaze uspět
v nabízené konkurenci. Nakonec bylo z urputného, ale čestného boje vybráno družstvo ve složení:
N. Hybrantová, D. Lenková, H. Míková, P. Suda,
S. Krajčo a M. Čadek.
Ve středu 9. dubna se všichni utkali v zajímavém zápolení se zástupci škol ze Strakonic,
Vodňan a Písku. Letošní ročník byl v pořadí již
pátý. K vidění byla spousta vynikajících výkonů.
Nezasvěcení by v mnohých případech snad ani
nepoznali, že většina zkouší své štěstí na blatenské kuželně poprvé v životě a ostatní se k této
příležitosti dostávají znovu po roce.
Celý turnaj proběhl v duchu fair play, někdo si
stačil najít nové kamarády a všichni společně si
pak přáli, aby se mohli setkat i za rok. A výsledky?
Jasně nejlepší domácí družstvo z Blatné s 520
body a za ním Strakonice (385 b.), Písek (379
b.) a Vodňany (347 b.). Pěkné ceny si odnesli
také dva nejlepší jednotlivci, kteří byli shodou
okolností také z pořádající školy – Pavel Suda
a Nikola Hybrantová. Všichni žáci si po příjemně
stráveném dopoledni znovu připomněli, že škola
není jen učení, ale také zábava. I takovýchto akcí
lze využít při formování osobnosti.
Petr Šavrda, učitel ZŠ Blatná, Holečkova

Duatlon mistrovství
Jihočeského kraje

Dubné 20.4.2008
duatlon mistrovství
Jihočeského kraje na tratích 6-243,celkově vyhrál
Erik Lorenc (ŠuTri
Prachatice) v čase
1:11:55 a v ženách
Petra Krejčová (BH
ČB) v čase 1:19:47
a Jaroslav Pudil
(SCV Blatná ) v čase 1:13:33 obsadil
6.místo a v kat.druhé místo,s nejlepším časem na
kole.
,J.P.
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Blatenské mažoretky Sokola Blatná
měly důvod k oslavě
Soutěžní sezóna letos odstartovala o měsíc
dříve než obvykle, i přesto jsme byly dobře
připravené. Dne 19. dubna jsme se již tradičně
zúčastnily kvaliﬁkace Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu ve Vimperku.
Startovaly jsme ve dvou kategoriích – kadetky
a seniorky – a to ve velkých sestavách i s několika
malými formacemi. Se všemi sestavami jsme se
umístily na medailových pozicích. Součástí naší
přípravy bylo dvoudenní soustředění ve Střelských Hošticích, kde jsme pilně trénovaly pod
vedením Dany a Kristýny Strnadových.
Ve Vimperku seniorky nejen již potřetí obhájily 1. místo v sekci baton, ale navíc si přivezly
pohár za 1. místo i v pom-pomech, za které
dostaly nejvyšší známku celé kvaliﬁkace! Naše
kadetky také slavily velké úspěchy. Zabodovaly
s velkou sestavou v sekci baton, za kterou byly
oceněny výborným 2. místem s malou bodovou
ztrátou na vítěze! Úspěchu se dočkaly i pom-pomy a malé mažoretky si tak odvezly další
pohár vicemistryň. Kromě velkých sestav jsme
soutěžily i v sóloformacích. Stejně jako každý
rok, ani letos nechybělo seniorské duo Kristýna

Vlková a Tereza Jůzlová, velký potlesk sklidila
i Markéta Jůzlová, která letos poprvé startovala
v kategorii sólo a pozadu nezůstala ani seniorská
miniformace. V soloformacích si nejlépe vedly
naše kadetky. Miniformace i duo Barbora Žáková
a Nikol Andrlíková získaly skvělá 1. místa.
Z kvaliﬁkace jsme si tak kromě pohárů odvezly také postupy do dalších kol. Jako první nás
čeká 17.května semiﬁnále sekce baton ve Rtyni
v Podkrkonoší. 7.-8. června nebudeme chybět
v Písku, kde se každoročně koná MČR v sóloformacích a soutěžní sezóna vyvrcholí ve Vyškově,
kam jsme si skvělým umístěním v kvaliﬁkaci
zajistily přímý postup v sekci pom-pom. Během
dvou dnů zde budou nejlepší skupiny z celé
České republiky bojovat jak v sekci baton, tak
v sekci pom-pom o titul Mistra ČR a postup na
Mistrovství Evropy.
Úspěšná byla i plesová sezóna, pro kterou jsme
letos měly připraveno hned několik vystoupení nezapomenutelné tango malých mažoretek, latinsko-americké tance v podání seniorek a společné
předtančení s deštníky.
Bára, Tereza a Markéta – Blatenské mažoretky

Číslo 8 / strana 8

Blatná 2. května 2008

Ročník 19 (29)

� ��� � � � � � �
������ ������

�������� �����������������������
������ ���� ���� ����� ���� ���� ����� ����� ���� ���� ���

���������

�� �������� �������� �� ��� ������ ��������� ��������� ������
�� �������� �������� �� ���������� �������� ����������������
�� ������ ��������� �� ������� ����������� ������� ���������
�� ������������ �������� �� �������� ���������

����� ���������� �������� ������� �������� ������������� ������
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �������� ������� ������ ������ �� ��������� ������������
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ������ ���������� ��������

�����
��� ���� �� ���� ����� �� ����� �������
��� ���������� �����

Blatenské listy – čtrnáctideník – vydává Občanské sdružení „Blatenské listy“, registrované Ministerstvem vnitra ČR
dne 6. 1. 1999 pod č.j. VS/1–1/38596/99, redakční rada František Komorád, Zdeněk Malina – šéfredaktor,
Mgr. J. Olejník, Mgr. Karel Petrán, Vladimír Šavrda. Adresa redakce: Z. Malina, Holečkova 784, 388 01 Blatná,
tel. 731367507. Náklad: 3 000 výtisků. Bankovní spojení: KB, a.s., Strakonice, expozitura Blatná, č. ú. 4196610297/0100.
E-mail: blat.listy.ch@seznam.cz. Jazyková úprava: vydavatel. Tisk: Blatenská tiskárna, s.r.o.

