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JAN PRAVOSLAV KOUBEK
Možná, že někteří občané Blatné ani nevědí, proč se hlavní ulice v centru města jmenuje Koubkova. Podle slibu, který jsme dali po předčasném odchodu stálého a dobrého spolupracovníka Blatenských listů Mgr. Jana Olejníka přinášíme jeden z jeho textů. Za úpravu děkujeme panu
Doc. D. Slonimovi.

Podobizna Jana Pravoslava Koubka, rodáka blatenského
Jan Olejník (1957 – 2010).
Ve studijní pozůstalosti Mgr Jana Olejníka bylo nalezeno několik literárních náčrtů, z nichž autor chtěl nepochybně vyjít k napsání obsáhlejších
článků. Jedním z nich je i dokument o podobizně Jana Pravoslava Koubka, který, po drobných úpravách, zde otiskujeme, i když zdroj některých
úseků textu se nám nepodařilo najít. O životě a díle blatenských rodáků
J. P. Koubka a jeho žáka F. L. Vorlíčka psali v Blatenských listech např. Vl.
Koubík1 (1995) a K. Petrán2 (2005).
D. S.

Nadšené, probouzející i podněcující živé slovo svobodomyslného profesora řeči a literatury české na vysokém
učení pražském, Jana Pravoslava Koubka, umlklo navždy roku 1854. Doznívalo potom již jen v srdcích,
vzpomínkách a veřejném i literárním působení jeho
četných žáků a ctitelů, z nichž na příklad Neruda,
Frič, Vorlíček vděčně a oddaně vzpomínali světlé
památky svého milovaného učitele.
J. P. Koubek se narodil v Blatné roku 1805. Jeden z jeho žáků a blatenský spolurodák, František
Ladislav Vorlíček3 vydal u K. Bellmanna v Praze,
v letech 1857-1859, čtyřdílné Sebrané spisy
Koubkovy. Tímto pietním činem, na němž později
své spolupracovnictví reklamoval J. V. Frič4 a na
němž se účastnil i K. Sabina, nadšeným vypsáním
životopisu i literárního významu Koubkova, bylo
teprve v širší známost uvedeno jeho literární dílo.
J. P. Koubek, jenž poměrně málo psal, ještě méně
publikoval a ani vědecké práci literární valně se
nevěnoval, dával přednost „živému slovu okřídlenému“
před „slovem v němé knize zabedněným“.
Publikování Koubkových Sebraných spisů, i když opožděné, bylo
sice aktem záslužným, ale nedovedlo již udržeti trvalý zájem o autora,
jehož poezie, patřící době přechodné, nad to rozvláčná a místy i didaktické
převahy, pochopitelně ustupovala do pozadí před svěžím dílem mladé literární generace, jíž v čele stáli Neruda, Heyduk a Hálek.
Koubek upadl v zapomenutí. Jako básník nebyl čten a jeho památka jako
učitele již dávno vymizela s vymřelými žáky. Historie našeho písemnictví
dlouho nenalézala správného poměru k jeho osobě a tak literární obraz
Koubkův blednul, mizel a ztrácel se více a více, tím spíše, že také skutečný
obraz jeho podoby se vůbec nezachoval.
Koubek, který se ve svých básních předem bránil výtkám malé literární
plodnosti a dával najevo svůj odpor k „ledapísákům a papírníkům“, se
vědomě znal k tomu, že ve svém učitelském poslání „méně písmem, víc
živými slovy“ hleděl působiti na „mladou českou družinu“. Musel ovšem
tušit, že jeho malá žeň publikační nemůže mu zabezpečit přední a trvalé
místo v literární historii.

Bylo potřebí celého půlstoletí, než se Koubkovi dostalo správného
a spravedlivého ocenění. Stalo se tak u příležitosti padesáti let od jeho smrti
a sta let od jeho narozenin. Zejména J. Vlček a J. Hanuš, jakož i L. Quis,
pokládali tehdy za nutné, podat české veřejnosti literární obraz zapomínaného Koubka a nastínit kulturně historický význam tohoto „upřímného
vyznavače idealismu, světla, pokrokového vývoje samostatných národů“,
jakým se Koubek projevil v době před i po březnu 18485. Zatímco revuální
listy platně přispěly k oběma výročím Koubkovým, obrázkové časopisy
se ocitly před tvrdým oříškem, aby čtenářům podaly skutečný portrét
básníkovy podoby. Tomu tak je i ve Vorlíčkově prvém dílu
Sebraných spisů Koubkových. Týž Vorlíček napsal do Bellmannova kalendáře Českomoravská pokladnice, na rok
1858, pod názvem „Jan Pravoslav Koubek“, stručný
„Životopisný nákres“, na jehož konci poznamenal:
Z povinované úcty k nebožtíkovi a v té naději, že
čtenářům našim se tím zavděčíme, podáváme zde
věrné vyobrazení pomníku, jenž hrob jeho na blatenském hřbitově zdobí. Také nápis pomníku zde
Vorlíček otiskl, ač nutno předpokládat, že jistě
by byl k Sebraným spisům Koubkovým připojil
i podobiznu svého krajana, kdyby ji byl znal.
Zmíněný obraz Koubkova náhrobku provází nás
pak již stále literaturou tohoto autora. Kde bychom očekávali podobiznu jeho tváře, nalézáme
důsledně jeho náhrobek, jakoby snad na znamení,
že památka Koubkova i s tímto náhrobním kamenem se propadá v hrob zapomenutí. Snahy zjistit,
jak z literatury o Koubkovi, tak z různých alb, zda by
někde nebyla poznámka o nějaké podobizně básníkově
nebo alespoň zmínka, jak asi Koubek vypadal, měly
záporný výsledek6. Bohužel ani ctitelé a žáci Koubkovi, ač
s nadšením se rozepisují o působení Koubkově, nezachycují jediného rysu Koubkovy podoby (Neruda, Frič, Sabina, Vorlíček). Ještě roku
1905, redaktor Jan K. Strakatý (1878-1963), pisatel jubilejní vzpomínky
o Koubkovi, podal sice čtenářům obrázek jeho rodného domu a blatenského
náhrobku7, ale výslovně konstatoval, že „nezachovala se bohužel, pokud
známo, žádná jeho podobizna“.
Pro českou veřejnost a pro naši literární historii bylo proto překvapením sdělení, že se podařilo z pozůstalosti spisovatele Jindřicha Böhma8
získati obrázek Jana Pravoslava Koubka9. Jde o podobiznu muže středních let, provedenou perokresbou a provázenou vlastnoruční Böhmovou
poznámkou:
Jan Pravoslav Koubek.
R. 1855 tužkou kreslil (a perem přepsal později) Jindřich Böhm při přednášce o polském jazyku, k níž jej prof. Koubek jako hosta osobně přivedl
co tehdejšího gymnasistu, Blatenského rodáka a příbuzného.
(pokrač. na str. 4)
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A KTUALITY
Vážení občané,
Město Blatná by Vás rádo informovalo, že
Rada Města na svém zasedání dne 29. 11. 2010
zřídila a jmenovala členy do těchto komisí:
Usnesení č. 369/10
ke jmenování členů do Občanské komise.
RM po projednání
a) zřizuje Občanskou komisi;
b) jmenuje paní Libuši Körišovou, paní Věru Motejzíkovou, paní Věru Ernstovou, paní Libuši
Soukupovou členy Občanské komise.
Usnesení č. 370/10
ke jmenování členů do Komise dopravní.
RM po projednání
a) zřizuje Komisi dopravní;
b) jmenuje členy Komise dopravní Ing. Jana
Valáška, Jaroslava Blovského, Ing. Roberta
Flanderu, Petra Vaňka, Bc. Bohuslava Hřebečka, Jiřího Bláhu, Rudolfa Boušeho.
Usnesení č. 371/10
k návrhu na složení Komise pro nakládání
s obecním majetkem a Komise státní památkové
péče.
RM po projednání
a) zřizuje Komisi státní památkové péče;
b) jmenuje předsedou Komise státní památkové
péče Mgr. Karla Petrána;
c) jmenuje za členy Komise státní památkové
péče Mgr. Karla Petrána, Jitku Říhovou,
MUDr. Jaroslava Kortuse, Karla Kryšku,
Ing. Jiřího Mikeše, Miroslavu Šilhanovou a
Jaroslava Blovského;
d) zřizuje Komisi pro nakládání s obecním
majetkem;
e) jmenuje předsedou Komise pro nakládání
s obecním majetkem Jaroslava Blovského;
f) jmenuje za členy Komise pro nakládání
s obecním majetkem Jaroslava Blovského,
Ing. Václava Cheníčka, Zdeňku Braunovou,
Miroslava Vaněčka, Jaroslava Bůbala, Ing.
Jaroslava Šabatku a Josefa Hospergra.
Mgr. Bohuslav Navrátil v.r.
starosta města
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Z činnosti
ochránců přírody
Blatenští ochránci přírody ze ZO ČSOP Blatná (Český svaz ochránců přírody) v sobotu dne
4.12.2010 na členské schůzi zrekapitulují činnost
v roce 2010 a naplánují co podniknout v roce
2011. Pro veřejnost se v SOBOTU 4. prosince
2010 od 16:00 v sále SOŠ Blatná (V Jezárkách
745) uskuteční PROMÍTÁNÍ fotograﬁí Z PŘÍRODY DUNAJSKÉ DELTY a z maďarské pusty
z NP Hortobágy.
O činnosti ZO ČSOP Blatná se podrobněji
můžete dozvědět zejména na webu www.csop.cz/
blatna (nová adresa, z té původní funguje přesměrování), kde najdete nejen informace o minulých
akcích pro veřejnost (naposledy úspěšný Festival
ptactva u Tchořovic s pozorováním 60 druhů
ptáků včetně 10 mořských orlů a kroužkováním
ledňáčka nebo v srpnu a září podíl na úspěšné
výstavě Všechno lítá co peří má ), ale postupně
i pozvánky na další akce (v roce 2011 například
opět vycházky Vítání ptačího zpěvu a Festival
ptactva, od března znovu přímý internetový přenos z hnízda poštolek – ve spolupráci s SOŠ Blatná a další akce), nebo i informace o blatenském
páru čápů, který se chystá už počtvrté přezimovat
(samec dokonce popáté).
Petr Pavlík, ZO ČSOP Blatná

SVATÁ BARBORA – 4. PROSINCE
Čas opravdu pokročil, vánoce se přiblížily ,
přívaly sněhu v minulých dnech vše jen potvrzují
a my si všichni určitě přejeme, aby ta bílá nadílka,
která nás možná spíše v normálním životě obtěžuje, vydržela až do vánoc.
Nejznámějším zvykem, který dnes o tomto dni
dodržujeme, je řezání větviček tak, aby nám o vánocích ozdobily sváteční stůl čerstvými květy.
Co ale sv. Barbora znamená v křesťanství?
Nejstarší psané zprávy o uctívání sv. Barbory
pocházejí z osmého století, ale některé východní
církve ji znaly a uctívaly mnohem dříve. Podle
jedné z legend se Barbora narodila ve třetím
století v Nikodemii, která se rozkládala na území dnešního Turecka. Prý vynikala krásou. Aby
nebyla poskvrněna její čest, dal ji otec v době
své nepřítomnosti zavřít do věže se dvěma okny.
Barbora tajně přijala křesťanského kněze, nechala
se pokřtít a požádala dělníky, aby do věže prorazili
ještě třetí okno. O přijetí nové víry se svěřila otci
po jeho návratu z cest. Otec ji zbil, ale ona se od
své víry neodvrátila. Proto ji předal římským úřadům. Byla mučena a pak sťata mečem. Katem byl
její vlastní otec. Jakmile její hlava padla na zem,
sjel z nebe blesk a spálil jejího kata na popel.
Barbora je malíři zobrazována jako dívka ve
věži se třemi okny. Dovnitř pronikající světlo
představuje její víru, která uctívá svatou trojici
– Boha otce, Syna a Ducha svatého, kteří ozařují
její duši. Odvážná dívka je oblíbenou patronkou
dělostřelců, vojáků, střelmistrů, horníků, zedníků
a architektů.
V předvečer svátku sv. Barbory chodily
po domech skupiny dívek a žen zahalené do
dlouhých bílých šatů s rozcuchanými vlasy
a zeleným věnečkem na hlavě. V jedné ruce
držely metličku na zlobivé děti a ve druhé
košíček s ořechy, jablíčky a cukrovím pro děti
hodné. V některých oblastech předváděly tyto
tajemné postavy divadelní představení – veršovanou legendu o sv. Barboře.
ČESKÉ VÁNOCE – PASTÝŘI NESPĚTE
Opakovaně zveme všechny naše příznivce,
ale i ostatní do prodejny U SV. KATEŘINY na
náměstí Míru 209, kde jsme pro vás připravili
vánoční prodej tradičních českých ozdob a výrobků českých uměleckých řemesel. Otevřeno bude
denně od 9.00 – 17.00 hod. mimo neděle. (Bez
záruky také některou neděli do vánoc)
Eva Fučíková
lidové řemeslo
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Podzim v naší školce
Měsíc říjen a listopad byl pro děti Mateřské školy Blatná, Vrchlického
radostný a velmi netradiční. Připravovaly se na pečení a zdobení hnětynek na
posvícení. Hnětynku si každý sám vykrojil a ozdobil. Práce se dětem dařila
a výsledkem byly nadšeny. Každé dítě si odneslo svoji hnětynku domů.Také
jsme s dětmi zhotovili strašidlo z dýně, které krásně svítilo v hale MŠ. Připomněli jsme si staré zvyky a tradice – například sušení křížal z jablíček.
Děti vystoupily se svým pásmem básniček a písniček v Domově pro
seniory Blatná a na vítání občánků na zámku.
Z divadelních představení děti navštívily hudební pořad Pavla Nováka,
představení Velké trampoty Kašpárka a Kalupinky a ve školce Čarodějnice
v kumbálu, Čáry a kouzla, O zlobivém andělíčkovi a Ospalá Káča. MŠ se
zúčastnila výtvarné soutěže „Máme rádi hasiče“, kde získal ocenění David
Lexa, které mu bylo slavnostně předáno v Praze. Obsadil v celorepublikové
soutěži II. místo. V prosinci se už všichni těšíme na Vánoce.
M. Kopáčková
Mateřská škola Blatná, Vrchlického
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Program na prosinec 2010

Pravidelný program

dopoledne:
PO: 8:30 - 11:30
od 9:00 Výtvarná dílnička pro děti
ÚT: 8:30 - 11:30
cvičení, říkadla a hry pro děti do 12 měsíců
ST: 8:30 - 11:30
program 9:00 – 11:00 (Vodnické tvoření, Kapříkova notička,
Rybičky, hejbejte se!)
ČT: 8:30 - 11:30
volná herna bez programu
odpoledne :
PO: 15.00 – 17.00 – volná herna (pro děti do 6 let) – pozor
změna!
ÚT: 14.30 – 15.30 – Šikovné ploutvičky (od 5. 10.)
Program na pondělky a středy
1.12. - Čertovské řádění
6.12. - Mikuláš
8.12. – Vánoční ozdoby
13.12. – Perníčky
15.12. – Vánoční kapřík, vyhlášení výsledků fotosoutěže
20.12. – Těšíme se na Ježíška
22.12. – Vánoční besídka – účast hlaste do pondělí 20.12.
V době vánočních prázdnin bude MC uzavřeno.
- více na www.mckaprik.estranky.cz

VÁNOČNÍ VEČÍREK
U DATLA
18. 12 2010
od 20.00 hod.
Křečový žíly
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Podobizna Jana Pravoslava
Koubka, rodáka blatenského
(pokr. ze str. 1)

Netřeba nikterak pochybovat o správnosti Böhmova tvrzení
přesto, že se v roce poněkud mýlil, neboť Koubek zemřel na samém
sklonku (28. prosince) roku 1854. Na tom však nezáleží, kreslil-li Böhm svého krajana, k němuž vzhlížel s úctou, o rok dříve či
později. Po čase také portrét překreslil, opatřil uvedenou poznámkou a pečlivě jej uschoval, v plném asi vědomí, že se žádná jiná
Koubkova podobizna nezachovala.
Nálezci podobizny, chtějíce se co nejspolehlivěji ujistit, že Böhmova kresba skutečně představuje J. P. Koubka, ji předložili muži,
který Koubka, zemřelého už před více než 60 lety, ještě pamatoval.
Byl to major Arnošt Šembera (1839-1919), šlechtic z Vlastiboje,
též blatenský rodák. Vzpomínal na Koubka jako na „pana strýčka“,
i na to, že při svých návštěvách Blatné Koubek docházel do rodiny
Šemberů a že zde byl ještě nedlouho před svou smrtí. Když byla
Böhmova kresba Šemberovi předložena, dotvrdil, že skutečně
zaznamenává podobu Jana P. Koubka.
Podobiznu našeho významného rodáka zde uveřejňujeme,
abychom čtenářům přiblížili původ a objev tohoto vzácného dokumentu, jenž nenahraditelně doplňuje naše znalosti o Janu Pravoslavu
Koubkovi, českém buditeli, vlastenci, básníku a spisovateli, který se
svou prací výrazně zapsal do literární historie našeho národa a který
žije v povědomí jistě všech občanů města Blatné.
Vysvětlivky a literatura.

1) Koubík, Vl.: Výročí dvou blatenských rodáků, Blaten. listy 6 (16), č.
9, 1995.
2) Petrán, K.: J. P. Koubek – 200. výročí narození, Blaten. listy 16 (26), č.
8, 9, 10, 11, 2005.
3) Vorlíček, František Ladislav, narozený roku 1828 v Blatné, učitel
a spisovatel český, překladatel z polštiny, zemřel v pražském ústavě
pro choromyslné 20. května 1865.
4) Frič, J. V.: Paměti IV., 418, 1886 -7.
5) Hanuš, J.: J. P. Koubek, Nová česká revue, 1904; Hanuš, J.: J. P. Koubek, Liter. česká 19. st.; Vlček, J.: Vzpomínka na J. P. Koubka, Zvon
1904; Hendrlin, B.: J. P. Koubek a jeho „Hroby básníků slovanských“,
P. revue, I., 1904; Quis L.: Koubk. Bás. cesta do pekel, Svět. kn.,
1904.
6) Koubkova podobizna rovněž schází v Kobrově „Českomoravské
obrazárně“, v Přecechtělově knize „Českoslovanský Plutarch“, ve
„Slavínu“ i ve Vilímkově „Národním albu“. Wurzbachův „Biographisches Lexikon“ (1865, díl 13) se o podobizně Koubkově též nezmiňuje.
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7) Strakatý, J. K.: J. P. Koubek, Máj, 1905.
8) Böhm, Jindřich Hanuš, spisovatel český, prokázal zejména českému divadelnictví platné služby svým obratným pérem. Narodil se v Blatné 14. července 1836
(dle Ottova sIovníku naučného nesprávně r. 1839) a již jako gymnasista si všímal
veřejných událostí. Byl zručnýkreslíř a právě této jeho zálibě děkujeme, že nám byl
portrét Koubkův zachován.
9) Malý, Jaromír: Nekrolog věnovaný J. H. Böhmovi, Otavan, 201, 1916.
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LETEM SVĚTEM“

Adventní trhy na náměstí
J.A. Komenského v Blatné

Školní rok 2010-11 v naší družině probíhá pod
heslem: „LETEM SVĚTEM – POZNÁVÁME
CIZÍ NÁRODY“. Celý podzim jsme ve školní
družině věnovali poznávání světadílu Asie.
Cestovali jsme po různých zemích, poznávali
rozdílné kultury, státní vlajky, typické stavby,
předměty a zvyky, kreslili zvířata žijící na stepy
i na Sibiři.
Vyráběli jsme dopravní prostředky /létací
balóny, vlaky/ na cestu po Asii. Kreslili jsme
čínské draky pomocí prstových otisků či použití
vylisovaných listů. Zdobili indické slony na slavnost, četli jsme i knihy o japonských středověkých
bojovnících a jejich typickém oblečení.
Děti kreslily, besedovaly, vyráběly i četly
o zajímavostech Asie. Zajímaly se o typické
jídlo, ochutnávaly čaje, vyzkoušely si jíst pomocí
hůlek. Soutěžily o nejlepší ikebanu, vyzkoušely
si skládání japonské origami.
V rámci poznávání cizích národů a kultur jsme
uspořádali olympiádu v ŠD, jako vzpomínku na
olympijské hry v Pekingu. Děti si zasportovaly,
spolupracovaly spolu v družstvu i soutěžily jako
jednotlivci. Poznaly sportovního ducha a radovaly
se ze svých úspěchů.
Sportovali jsme v těchto disciplínách: skok do
dálky, hod do dálky, běh na 50 m, dovednostní slalom. Nejlepší výkony byly odměněny. Udílení cen
na školním dvoře byla pro všechny velká slavnost.
Sladké medaile zlaté, stříbrné i bronzové předávaly vychovatelky s velkou pýchou na úspěchy
svých dětí.
ŠD JAK Komenského
Blatenská ryba s.r.o.

AKCE

Od 1.12.2010 můžete v naší
podnikové prodejně nakoupit mražené zboží jednotlivě (většina sortimentu).
Například :
RYBY:
Pangasius mražený 5kg 80% 65,-/kg
Pangasius mražený 1kg 80% 69,-/kg
Pstruh mražený cca 400g
109,-/kg
File z tresky mražené 0,8kg
79,-/kg
Kapr bez kostí – jde to
195,-/kg
Kapr mražený půlený
119,-/kg
Tuňák mražený cca 2,5kg
155,-/kg
Mahi mahi ﬁlet mražený cca 1kg 125,-/kg
UZENÉ:
Makrela uzená
8,90/10dkg
19,90/10dkg
Pstruh uzený
MASO:
Kuřecí prsa mr. 2kg
109,-/kg
Krůtí prsa mražená vac cca2kg
119,-/kg
Kuřecí stehenní řízek 2kg
84,-/kg
Kuře 1.3kg celé mražené
49,90/kg
Kachna mražená 2,1kg
64,50/kg
Hovězí maso na guláš 1,5kg
114,90/kg
Hovězí dršťky mražené 1kg
63,-/kg
ZELENINA A OSTATNÍ:
Hranolky 2.5kg
20,-/kg
Čínská směs zeleniny 2,5kg
25,50/kg
Zelenina do polévky 350g
10,-/ks
Listové těsto mražené 400g
12,50/ks
Jahody mražené 2.5kg
45,-/kg
Široký výběr zeleniny a dalšího mraženého zboží dle denní nabídky za nejnižší možné ceny.
Akce platná do konce prosince 2010 nebo do
vyprodání zásob
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Od brzkého nedělního rána Duhové Ještěrky připravovaly blatenské adventní trhy s bohatou nabídkou vánočních dekorací i dárků a kulturních zážitků. Každý si jistě přišel na své, nechyběly stánky
provoněné svařáčkem či punčem, ani schránka pro Ježíška, soutěže pro dětí i zábava pro dospělé.
Samotné trhy byly zahájeny v 10:00 hodin zapálením první svíčky na adventním věnci, a to starostou
města, panem Mgr. Bohumilem Navrátilem. Po celý den vánoční atmosféru dotvářela hudba kapely
Z Vršku pod vedením Herberta Zelenky. Ozvučení zajistil pan Karel Zbíral. Příjemným a zajímavým
zpestřením svátečního odpoledne se stalo i vystoupení paní Elišky Ptáčkové, která své písně přednesla
v angličtině. Rádio Factor připravilo v Blatné při této příležitosti kolo štěstí a jiné soutěže pro děti.
Právě děti byly nejvíce natěšené na závěr celodenního programu - rozsvícení vánočního stromu, jehož
instalaci a světelnou výzdobu zajistily Technické služby města Blatná a ozdobami přikrášlily Duhové
Ještěrky. Přesně v 17 hodin se tedy rozzářily nejenom žárovičky, ale právě i jiskřičky radosti v očích
přítomných dětí. Vánoční rozjímání u stromku umocnily nejenom koledy ze záznamu, ale i přednes
vánoční básně děvčat ze ZŠ J.A.Komenského v Blatné. Pro organizátory celé akce je velkou odměnou
hojná účast a spokojenost přítomných. Poděkování pak patří i Městu Blatná za podporu této akce,
Technickým službám za pomoc při zajištění průběhu akce včetně úklidu, a samozřejmě všem účinkujícím. Možná si mnozí neuvědomí, že bychom se neobešli bez vstřícnosti manželů Fialových a rodiny
Šuhajových, kteří umožní každým rokem připojení na elektřinu pro ozvučení této a podobných akcí,
takže poděkování patří i jim.
Naše další akce, na které Vás tímto srdečně zveme, jsou tyto:
5.12.2010 od 14:00-15:00 hodin Čerti u kašny na J.P.Koubka
19.12.2010 od 10:00 – 17:00 hodin Vánoční trhy na náměstí J.A. Komenského
26.12.2010 od 15:hodin Živý betlém u kostela na náměstí Míru
Krásný adventní čas přejí všem čtenářům Duhové Ještěrky

Blatenské infocentrum
a cestovní kancelá� Ciao… aktuáln�:

Váno�ní strom se v Blatné rozzá�il v podve�er první
adventní ned�le 28. listopadu. Blatenské nám�stí se
zaplnilo adventními trhy a krom� nabídky váno�ních
dekorací a drobného zboží se z nejednoho stánku linula
v�n� sva�eného vína. Zanedlouho se nám stejn� krásn�
rozsvítí strome�ek doma, p�i zvuku koled, v�ni cukroví…
Postupn� zapalujeme sví�ky na adventním v�nci a
Vánoce se blíží.

Užívejme si tuto jedine�nou váno�ní atmosféru t�eba návšt�vou adventní výstavy, trhu �i
posezením u sva�áku s p�áteli a rodinou. P�íjemný výlet pro Vás m�že být návšt�va
adventních trh� v Rakousku �i N�mecku, na které se m�žete vydat s naší cestovní kancelá�í.
V nejbližší dob� t�eba do Norimberku �i do Pasova. Dají se zde sehnat drobnosti pro radost i
p�kné dárky pod strome�ek. Pro váno�ní dárek pro své blízké si m�žete zajít i do svého
oblíbeného informa�ního centra a cestovní kancelá�e Ciao… pod blatenskou v�ž. Máme
pro Vás mnoho krásných knih a publikací, které jist� pot�ší nejednoho �tená�e. Horkou
novinkou je kniha „Blízké krajiny západních �ech – aneb povídání o krajinách blízkých nejen
vzdáleností“, autorem je Miroslav Treter. Velice krásná je kniha „Šumavské vzpomínky – na
�asy, kdy práce von�la lesem“ od Pavla Nedv�da a Hany Vod�rové. Povídání o �innostech,
které m�ly kdysi v lesích své d�ležité místo a také fotografie z dob minulých i sou�asných �iní
tuto knihu neoby�ejnou. Pov�stné prameny Šumavy, Pošumaví a jihozápadních �ech
m�žete objevovat ruku v ruce s knížkou „Nebe Studánek“ od Ivany �andové a Ond�eje
Fibicha. Vyšly zatím dva díly, máme je pro Vás oba. Hezkým a praktickým dárkem mohou být
keramické hrne�ky s blatenským motivem, které máme hned v n�kolika barevných
provedeních. Trochu jinou podobu mají bílé hrne�ky s blatenskou tématikou, kterou speciáln�
pro n� nakreslili mist�i Jind�ich Krátký a Josef Synek. Pro ty, kte�í rádi poznávají i jiné kraje než
jen ten �eský, máme širokou nabídku map a pr�vodc�. Nov� jsme doplnili
náš široký sortiment o svítící globusy, které jsou vhodné jak pro školáky, tak i
do kancelá�e �i domácí pracovny. A že nechcete cestovat jen prstem po
map�? Chcete ud�lat radost? Chcete darovat odpo�inek ve form�
zájezdu, ale nejste si jistí, kam by to tak m�lo být? P�ij�te si pro náš Váno�ní
dárkový poukaz! T�ší se velké oblib� a ur�it� tak nešlápnete vedle. Dárkové
poukazy vystavujeme celoro�n� v �ástce, kterou si sami zvolíte. Navíc nyní
m�žete využít báje�ných slev na zájezdy za v�asný nákup.
Pohodový adventní �as Vám p�eje
Vendula Hanzlíková a Váš Ciao… team
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600 let obce Skaličany
Skaličany si v roce 2011 připomenou 600 let od první písemné zmínky
o obci. Každá krajina, obec, vesnička, lokalita má své kouzlo, něco, pro co
se na to či ono místo rádi vracíme. Poetiku přírody, lidských sídel, starých
alejí, cest, rybníků a lesů si logicky oblíbila i celá řada umělců. Stejně
tak je tomu i v případě Skaličan. Genius loci této obce krásně zachytil
Ladislav Stehlík ve svém monumentálním díle Země zamyšlená. Okolí
vsi a ona samotná byla zdrojem malířské inspirace Jana Hály, Milana
Janáčka, Ladislava Stehlíka, Jindřicha Krátkého, Petra Štěpána, Pavla
Šterby, ale i místních umělců Karla Vachuty, Milana Jebavého nebo vášnivého fotografa Jaroslava Šouna. Skaličany byly v minulosti i místem,
které se objevilo ve ﬁlmu. Všichni si jistě pamatují scénu ze Šíleně smutné
princezny, kdy se herci Josef Kemr a Derek Vostřel koupají v rybníce po
vzájemném bahenním souboji královských rádců, které ztvárnili. Oním
rybníkem je Závist. Břeh této vodní plochy posloužil i autorům ﬁlmu pro
děti a mládež z roku 1973, který se jmenoval Na startu je delfín. Připomínka
výročí první písemné zmínky se uskuteční pravděpodobně o skaličanské
pouti ve dnech 20. až 22. května 2011. I nadále uvítám podněty a materiály
pro připravovanou publikaci.
Václav Cheníček

4.12.2010 od 16:30
PEKLO VE TVRZI
(sv. Mikuláš, And�lé, �erti)
do pekla (objednávky) 383 49 11 27
ob�erstvení, hudba
„�erti Vikla�áci se už na vás t�ší!“

adventní výstava

Sou�ástí programu je i prodejní výstava prací žák�
TGM Blatná, tv�r�í dílna, kde si m�žete vyrobit
drobné váno�ní dekorace a také prodej hra�ek a
p�edm�t� ze d�eva.

otevírací doba:

So, Ne 4. - 5.12.2010
10:00 –17:00
Mikuláš se blíží, a proto
neváhejte a pokud si
p�ejete Naši návšt�vu
u Vás doma, hlaste se
na tel.:
607 286 872
606 738 090
Skaličany od rybníka Závist, akvarel Milana Janáčka z roku 1983 (z osobní archivu a s laskavým svolením M. Janáčka).

Program na podzim 2010
Začátek v 19,00 hod.

10.12. Historie piva ve Strakonicích s ochutnávkou
24.12. Koledy s punčem u vánočního stromu na návsi ve 21,30 hod.
29.12. Mistr kytary pan Štěpán Rak – vzpomínkový večer na
muzikanta a ČLOVĚKA doktora Mahela – od 18,00 hod.
31.12. Tradiční Silvestr – od 20,00 hod.
Změna programu vyhrazena, pokud není uvedeno jinak, je vstupné
dobrovolné, občerstvení zajištěno. Rezervace míst a informace na tel.
724119332, nebo na www.vrbno-ubytovani.cz
I vy si můžete náš sál zadat pro svojí akci.

ZVEME VÁS NA
�ERTOVSKÉ
�ÁD�NÍ
NED�LE 5. prosince
Kde:
U kašny na nám�stí v Blatné
V kolik hodin:
14,00
Kdy:
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Podzimní návštěva u malíře
Ve středu 27. října bylo docela mrazivé ráno,
zataženo a mlhavo – počasí přímo typické pro
podzimní výlovy. Na tento den jsem si naplánoval dvě zajímavé návštěvy: dopoledne navštívím
akad. malíře a přítele Jiřího Karmazína na jeho
chalupě v Laciné a odpoledne se podívám na
výlov Labutě, největšího rybníka na Blatensku.
Po snídani vylezlo sluníčko, a tak jsem dohustil duše svého velocipédu, sedl na kolo a vyjel
směrem na Buzice. Při zrychleném sjezdu od
nového hřbitova Na Blýskavkách k Šibenici se
do mne ale dala taková zima, že jsem kolo záhy
obrátil, vrátil se domů, nastartoval svojí dýchavičnou, ale věrnou Š-105 a jel tentokrát na Skaličany,
a pak přes Uzenice a Dvoretice do Laciné.
Byl jsem srdečně uvítán, hostitelka podala
horký čaj a malíř Jiří hovořil zajímavě o výtvarném umění, s láskou zavzpomínal na akad. malíře
Rejžka, svého profesora kreslení a matematiky na
gymnáziu, s nostalgií vyprávěl, jak se neformálně, o to však intenzivněji učil od dalšího akad.
malíře Karla Hildprandta, žijícího v té době ve
Škvořeticích. Ve dnech s kratším rozvrhem na
gymnáziu ve Strakonicích vystupoval z vlaku
odpoledne v Sedlici a pěšky docházel za svým
učitelem a večer dojížděl opět ze Sedlice domů
do Blatné. Z tohoto období uchovává několik
svých podobizen, které mu jeho starší kolega
– malíř vénoval. Jednu, snad nejzdařilejší, jsme
mohli obdivovat ve velké retrospektivní výstavě
na zámku v rekonstruovaném Rozdražovském
paláci. Doufejme, že tato rozsáhlá výstava díla
akad. malíře Jiřího Karmazína, uskutečněná
díky pochopení majitelů i správců zámku Blatná
ve velkých síních a prostorné chodbě v 1.patře
paláce nebyla poslední, třebaže si uvědomuji, že
jen převoz a instalace rozměrných pláten v robustních rámech, vyžaduje značné úsilí, mnoho práce
i nákladů, jak ze strany umělce, tak i ze strany
pořadatelů. Jen díky jejich vzájemné spolupráci
jsme mohli loni v létě vidět a obdivovat nádherná
plátna Jiřího Karmazína spolu s jeho keramickými
pracemi, především pak jeho kouzelné kresby
a malby na mísách, vázách a talířích. Viděl jsem
tuto výstavu několikrát a znovu jsem nyní poděkoval svému příteli za nádherné chvíle strávené
ve společnosti jeho trhovkyň nabízejících drůbež,
či ryby na italských tržištích, výtečně zachycené
povozy tažené koňmi, či oslíky s vozy plnými
úrody a květů.
Jiná díla ukazují pracovité a vnadné dívky
na žebřících při sklizni ovoce v sadech, ale jistě
nejpůsobivější pro nás jsou jeho monumentální
plátna s jihočeskou krajinou v období zrání
s klizně a mistrovsky vystiženou letní a podzimní
atmosféru venkova. Na menších plátnech nám
ukázal koňské povozy s ženci, či potahy s úrodou, zavádí nás až do vesnických dvorů a zvláště
ho přitahují kovárny: jeho obrazy přímo sálají
žárem výhní i umem mistrů řemesla kovářského
a podkovářského.
Malíř Jiří Karmazín, ač především krajinář,
dokáže však namalovat i kouzelná a poetická

zátiší, z nichž mne zvláště zaujalo rozměrné
plátno Jaro v ateliéru. Nelze ovšem pominout
i jeho obrazy s křesťanskou tematikou, v nichž
řeší zvláště problém viny a odpuštění. Dlouhodobě a opakovaně se vrací především k tématu
ukřižování, kde silně působivě zobrazuje jak
Ježíše Nazaretského, tak i římské vojáky. Ale též
blízké ženy Martu a Marii Magdalénu. Podobná
témata řeší i ve svých kresbách a malbách na porcelánu a keramice. Nepřekvapuje, že náš malíř se
věnuje rovněž mozaice, neboť absolvoval v Itálii
školu mozaiky a vytvořil touto technikou mnoho
zajímavých prací.
Překvapením pro mne ovšem bylo zjištění,
že se náš umělec zabývá v současné době rytím
svých obrazů do zrcadel. Vznikají tak velmi
zajímavé a přitažlivé užitečné umělecké objekty,
neboť na zrcadlech lze obdivovat jednak malířovy umělecké výtvory a při zahledění za zrcadlo
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lze spatřit svůj zdánlivý a stranově obrácený
obraz…
Mistr Jiří Karmazín rád vzpomíná na svoje
studia na Akademii, kdy po řadu let bydlel
u svého profesora a přátelil se s jeho synem.
Za dobu svých studií a později za dobu svého
působení na Akademii výtvarných umění poznal
a spřátelil se s řadou vynikajících a významných
osobností nejen z okruhu výtvarníků, ale též z literárního a hudebního života. Čas utíkal, a tak jen
v krátkosti vyprávěl o Mistru Maxi Švabinském,
profesoru Radovi, Janu Zrzavém, Kamilu Lhotákovi, malířích Sedláčkovi, Sklenářovi, Lieslerovi,Švenksbírovi i jiných, ale též o našich malířích
Blatenska a o dalších plánech, které svědčí o stále
vysoké aktivitě mého hostitele…
Tak uběhlo velice rychle příjemné dopoledne
a já při rozloučení popřál hodně zdraví, životní
pohody, elánu a mnoho tvůrčích nápadů a uměleckých úspěchů k blížícím se prosincovým
Mistrovým narozeninám.
Po rozloučení vedla moje cesta do Myštic na
hráz Labutě, kam jsem ovšem přišel s křížkem
po funuse, neboť výlov byl zřejmě ještě před
polednem ukončen a já zastihl jen několik nejvytrvalejších čapíků, jak se brodí bahnem z loviště
se svými drobnými úlovky k čapu, aby se trochu
omyli, převlékli a chystali se domů. Skupina rybářů spolu s bývalým porybným panem Josefem
Drábem po zasloužené přestávce ještě nakládala
kádě a sítě na valník a celá kolona rybářských
vozidel včetně nakladače se pomalu přesouvala
zpět do Blatné. Od pana Drába jsem se dozvěděl,
že Labuť má výměru 106 hektarů, jeho výlov trval
téměř tři dny a letos vydal bezmála 1200 centů
ryby, převážně kapra, tolstolobika i dalších. Řekl
mi dále, že byl právě ustrojen, tedy připraven
k výlovu další zajímavý rybník Zadní Topič, jehož
výlov ve slavnostním ovzduší Dne vzniku samostatného Československa jistě zpříjemní zítra,
tedy 28. října mnoha obyvatelům i návštěvníkům
Blatné jejich sváteční den.
Karel Zíka
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Poetičtí

A opět
tichá slova
malých básníků.
Umřela nám myš.
Kroky staříka,
tajným přáním slyš!
,,Jak jde čas,
tak rostou vlasy.“
Unisono!
Milady, Vaše řasy,
ach, Mademoiselle
stařecké krásy.

Iris na okně
a Loskuták v televizi.
Krteček v peřinách,
nemáme-li vizi
umíráme ve vteřinách
starých časů.
O čem psáti
mladý lide
poetické
poezie?
Tajná přání,
lásky věty,
přinášeti
nové světy?
Běhati po rovině.
,,A gdo že to je
ten pan Irving?“
Umíráme.
Páni Poetičtí
po inteligenci
toužíme,
lidé, trochu lidští.
Karolína Frühbauerová
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„Lnáře včera
a dnes“
„Tempora mutantur et nos mutamur in illis.“
- „Časy se mění a my se měníme v nich“, praví
jedno staré latinské přísloví. Nejen my sami, ale
vše, co nás obklopuje, podléhá změně v čase
i prostoru. Od dob, kdy byla vynalezena fotograﬁe, si však můžeme tyto změny mnohem lépe
uvědomovat, pozorovat a vyhodnocovat je, než
pokud bychom byli odkázáni jen na své vlastní
vzpomínky a vzpomínky našich vrstevníků. Vše
výše řečené je leitmotivem výstavy „Lnáře včera
a dnes“, která probíhá od 5. 11. do 23. 12. 2010 na
Tvrzi ve Lnářích. Navazuje na úspěšnou výstavu
„Lnářská zákoutí a křehká krása s uchem“, která
zde byla k vidění v červnu a červenci loňského
roku. Vedle vskutku unikátní sbírky hrnečků manželů Zdeňkových ze Lnář, mohli tehdy návštěvníci
obdivovat historické pohlednice a obrazy různých
partií z obce.
Výstava „Lnáře včera a dnes“ je koncipována
ve srovnávacím duchu. Historické pohlednice,
zvětšené vesměs do formátu A4, jsou postaveny
do kontrastu se současnými fotograﬁemi týchž
míst, zachycených pokud možno ze stejného
úhlu. Návštěvník tak může sledovat proměny,
které prodělaly jednotlivé části Lnář a jejich nejvýraznější dominanty, tj. zámecký areál a bývalý
augustiniánský klášter s kostelem Nejsvětější
Trojice, v průběhu asi tak jednoho století. Cenné
jsou zejména ty pohlednice, které zachycují dnes
již neexistující objekty a věci jako například lnářský pivovar, pilu a mlýn v Podhájčí nebo zařízení
zámeckých interiérů v době, kdy zámek vlastnil
pražský průmyslník Karel Bondy (1927–1931,
resp. 1936). Výstava má sice v prvé řadě dokumentační funkci, současné fotograﬁe, které pro
výstavu vytvořili nebo zapůjčili ing. Jan Kurz
z Blatné, Miroslav Kopecký ze Lnář, Karel Harant
z Kasejovic a Marie Vrátná ze Zahorčic, však celé
expozici dodávají i působivý umělecký rozměr.
Návštěva výstavy tedy rozhodně stojí za to.
U příležitosti výstavy vydala
Obec Lnáře rovněž publikaci
„Lnáře včera a dnes“ s podtitulem
„Proměny obce, zámku a kláštera v průběhu jednoho století“.
Autorem publikace je Jiří Sekera
z Blatné, což je předvěstí kvalitně
zpracovaného textu proloženého
množstvím zajímavých informací.
Koncepce je podobná jako u výstavy, tj. komparace historických
pohlednic a současných fotograﬁí,
v tomto případě však doplněná
o vysvětlující komentáře. Celkový
dojem z publikace dotváří obálka,
která je dílem blatenského malíře
Jindřicha Krátkého. Publikace je
k dostání na Tvrzi ve Lnářích za
příznivou cenu 60,- a může být
pěkným vánočním dárkem.
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Antirestituce jako z komunistické čítanky aneb Tečka za kauzou
selského gruntu ve Výšicích - „Co bylo vaše, do toho vám nic není!“
Stovky restituentů dodnes marně čekají na
navrácení majetku, který jim před rokem 1989
zabavila komunistická vrchnost. A není divu za
situace, kdy jejich případy posuzují bývalí komunističtí soudci, kteří se sami podíleli na nezákonnostech minulého režimu. Nicméně tito lidé stále
ještě mohou doufat v zázrak- i po dvaceti letech
platnosti restitučního zákona. Pětasedmdesátiletý
Václav Tuháček z Prahy už nemůže ani doufat.
Rodinný statek ve Výšicích na Blatensku, odkud
celou jejich rodinu v 50. letech 20. století násilně
deportovali komunističtí funkcionáři za asistence
Státní bezpečnosti, deﬁnitivně a navždy ztratil.
S tímto faktem se nedokáže nikdy smířit.
Zemědělská usedlost rodiny Tuháčků čp. 7 ve
Výšicích pod pracovitýma rukama příslušníků selského stavu dlouhá desetiletí vzkvétala a nabývala
na kráse a romantice. Chléb jeho obyvatel byl sice
tvrdý, ale život na statku svobodný s nenapodobitelnou příměsí rozkoše a lásky ke všemu živému
i lásky k půdě a veškeré přírodě. Dá- li se hovořit
o naprosto šťastném životě, pak takový byl život
generací držitelů výšického gruntu od roku 1573
do roku 1949.

Václav Hlaváček,“ vzpomíná na těžké časy Václav Tuháček, „ Blatenští estébáci u nás byli jako
doma. Naschvál přijížděli k nám na grunt ve dvě
nebo tři hodiny ráno a budili nás bušením na okna
přesně tak, jak to praktikovali za protektorátu
příslušníci gestapa. Následovaly surové domovní
prohlídky, při kterých se nám poztrácela řada
věcí. Estébáci nám například ukradli i tři alba
rodinných fotograﬁí. K čemu jim, proboha, mohla
být?“, kroutí dodnes nechápavě hlavou Václav
Tuháček. V tomto případě šlo víc než o fotograﬁe
samé zřejmě o to ponížit hrubě lidskou důstojnost
a způsobit svým obětem těžké vnitřní šrámy.
Stejně jako ve všech ostatních případech
pronásledovaných selských rodin byly i rodině
Tuháčků předepsány tak vysoké hospodářské
dodávky, aby je nemohla splnit. Okamžitě následovaly tvrdé sankce: „V letech 1950 až 1953
nám byly uloženy pokuty v celkové výši 309 226
korun,“ vypráví pětasedmdesátiletý rodák z Výšic
, „A to nebylo všechno. Můj otec byl celkem
třikrát zatčen a uvězněn.“
Dlouhodobý psychický nátlak na obyvatele
statku vyvrcholil 4. dubna 1956, kdy museli rodný grunt opustit
s dodatkem, že se nikdy
nesmí do vesnice vrátit. Rozkaz k deportaci
podepsali Jan Januška
a Josef Strejc z Výšic.
„Kdo tohle nezažil na
vlastní kůži, nemůže
to dost dobře pochopit.
Dnešní mládež často
vůbec nevěří tomu, že
se takové zločiny proti
lidskosti skutečně mohly odehrávat,“ dodává
Václav Tuháček, „Na
cestu jsme si směli vzít
jen ty nejnutnější věciVýšický statek čp. 7 (U Tuháčků).
byla to stejná zvrhlost,
jako když v roce 1938
Pohodu a klid na výšickém statku pak náSudetští Němci vyháněli z pohraničí české obyvahle zastřel krvavý mrak českého komunismu.
telstvo. Náš statek a polnosti spadly do klína místVšechno to začalo ustavením přípravného výboru
nímu JZD, další majetek se buď rozkradl, rozdal
výšického JZD 29. května 1949 a jeho následným
nebo rozprodal. To, co nás vedle ztráty domova
schválením nadřízeným orgánem 6. června 1949.
nejvíc bolelo, byla ztráta našich ušlechtilých koní,
Přípravný výbor tvořili tito komunisté: soudruzi
na které jsme byli všichni jaksepatří hrdí. Když
Josef Mašát, Josef Šouník, Josef Rudolf, Jan
byl v roce 1997 vypracován znalecký posudek,
Januška a František Tolar. Výšice následně zísocenil naše klisny jako velmi kvalitní a ohodnotil
kaly nelichotivé prvenství- bylo zde 26. května
je na prodejní částku jednou 35 000 korun, dvakrát
1953 založeno vůbec první Jednotné zemědělské
na 65 000 korun a jednou dokonce na 70 000.
družstvo v blatenském regionu. Zraky pětice
Celkem nám bylo odebráno pět klisen- tři převzalo
bývalých bezzemků, kteří tak pohotově oblékli
naše JZD ve Výšicích, jednu JZD v Životicích a ta
červený kabát, se pochopitelně lačně upřely na
nejušlechtilejší klisna se záhadně ztratila. Teprve
hospodářství rodiny Tuháčků. Jeho osud tak byl
později jsme se dozvěděli, že byla tajně prodána
okamžitě zpečetěn, a to jednou provždy, i když
zahraničnímu zájemci za valuty!“
tohle tenkrát ještě Tuháčkovi netušili.
Z výšického statku čp.7 zmizely zároveň
Rodina Tuháčků se dávno před násilnou
i cihly, stavební dřevo, latě, fošny,brány, mládeportací stala terčem perzekuce a šikany jak ze
tička s vázacím lisem, samovaz, traktorový
strany komunistických individuí, tak ze strany
pluh. O menším inventáři ani nemluvě. Zkrátka
příslušníků Státní bezpečnosti z Blatné. „Velice
a dobře- na lidském neštěstí se tady ve Výšicích
se v naší záležitosti angažoval smutně proslulý
obohatilo a napakovalo mnoho pohotových duší.
újezdní tajemník z JZD Chobot soudruh Koch
Vedle JZD Životice, Starý Rožmitál, Chobot,
a spolu s ním zemědělský referent ONV Blatná
komunistických a estébáckých supů bohužel

Pan Václav Tuháček - restituent před vraty rodinné
usedlosti.

i někteří obyčejní občané. To je jen další důkaz
úpadku morálky a mravních hodnot po komunistickém puči v únoru 1948.
Rodiče žili sedm měsíců ve Skaličanech
u Blatné, potom se odstěhovali do bytové jednotky na Orlíku. Nakonec si Václav Tuháček zvolil
jako trvalé bydliště hlavní město Prahu. Jako „syn
kulaka a třídního nepřítele“ byl zařazen k legendárním útvarům PTP, kde strávil plných 32 měsíců.Po návratu domů směl dělat jen to, co soudruzi
dovolili- pracoval v kamenolomech a dolech, poté
až do důchodu jako řidič autobusu.
Statek ve Výšicích jako jeden z mála nečekal
osud proměny ve zříceninu. V 70. letech „padl
do oka“ tehdejšímu osobnímu řidiči rodiny komunistického ministra Rázla Bedřichu Kubíčkovi
a jeho ženě Jiřině. 12. června 1976 pak byla „ruka
v rukávě“- řidič komunistického prominenta
se stal majitelem části zemědělské usedlosti.
Druhou část stavení získal 21. září 1984. Žádnou ze zúčastněných stran příliš netrápilo, že se
tady kupčí s ukradeným majetkem bez vědomí
okradeného.
Václava Tuháčka to pochopitelně chladným
nenechalo a hned v roce 1992 spolu se svou
matkou zažádal o navrácení zkonﬁskovaného
statku. Doufali ve spravedlnost, restituční zákon
a zdravý lidský rozum. Ovšem to by nesměli být
v Čechách, protože kde nic není, tam ani smrt nebere. Václav Tuháček zpočátku netušil, jak marný
a vyčerpávající boj s větrnými mlýny ho čeká.
Nejdřív se zdálo, že se vše ubírá správnou
cestou. Okresní soud ve Strakonicích napoprvé
rozhodl ve prospěch restituentů. Protistrana se
ovšem ihned odvolala, a tak byla kauza postoupena krajskému soudu v Českých Budějovicích. Ten
už se na případ díval trochu jinak a naopak přiřkl
statek uživateli Bedřichu Kubíčkovi. A pak, jak
je českému soudnictví vlastní, se začal restituční
spor neúměrně protahovat. Kauza putovala až
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k Nejvyššímu a pak dokonce k Ústavnímu soudu.
Odtud byl případ opětovně vrácen k projednání
Okresnímu a Krajskému soudu s odůvodněním,
že tohle si musí rozhodnout senáty nižšího stupně.
Celá záležitost trvala plných jedenáct let a skončila prohrou Václava Tuháčka, který o rodinný
majetek bojoval jako lev do posledního okamžiku. „Soudní spory mě vyšly na cca čtvrt miliónu
korun a na případu se postupem času vystřídali
čtyři právníci,“ uvádí s hořkostí v hlase Václav
Tuháček, „Jediným výsledkem restitučního řízení
bylo to, že jsem byl poškozen mnohem víc než
před vznesením nároku,“ dodává trpce. Nedalo
mu to, aby si nezjistil něco o minulosti soudkyň,
které ho v soudní síni tak „knokautovaly“: „Dal
jsem si tu práci a tři předsedkyně senátů jsem
si nechal prověřit. Co jsme zjistili? Že všechny
byly za totalitního režimu zasloužilými členkami
KSČ! Jaké spravedlnosti se pak v téhle republice
může někdo dočkat?“, ptá se oprávněně Václav
Tuháček a spolu s ním další tisíce čestných
a slušných občanů.
Už samotný prodej selského gruntu Bedřichu
Kubíčkovi v 70. a 80. letech jaksi „smrdí“. První
porevoluční starosta Myštic, pod které obec
Výšice náleží, Jaroslav Šoun napsal hned v roce
1993 následující sdělení: „Dne 14. května jsme
dohledali knihu zápisů rady bývalého MNV
Myštice z roku 1976, kde v zápise č. 75 ze dne
10. června 1976 je schvalovací doložka na prodej
usedlosti panu Kubíčkovi.
Podle písma napsal zápis Josef Formánek,
který již nežije. Zápis byl pravděpodobně zapsán
dodatečně na zbytek volné stránky mezi zápis č.
73 ze dne 13. května 1976 a zápis č. 74 ze dne 27.
května. Zápis není podepsán zapisovatelem, rovněž chybí podpisy ověřovatelů tohoto zápisu!“
Dále existují tři písemná svědectví, která jsou
neméně zajímavá. Byla poskytnuta pány Josefem
Řebřinou, Josefem Cibulkou a Zdeňkem Sýkorou
4. dubna 1992 na Obecním úřadě Myštice. Josef
Řebřina z Výšic čp. 33 uvedl toto: „ Statek se
nacházel původně v perfektním stavu, včetně
jeho příslušenství. V době převodu nemovitosti
na nového majitele bylo stavení ve velmi špatném stavu. Z doslechu mezi občany vím stejně
tak, jak je všeobecně známo, že prodej gruntu se
uskutečnil dle přímluvy a na základě intervence
nadřízeného orgánu zdejšího MNV, tedy ONV
Strakonice. K hodnotě nemovitosti mohu dále
uvést, že dle mého názoru kupní cena stanovená
soudním znalcem neodpovídá skutečnému stavu
a hodnotě selského stavení i přes to, že byl značně
zdevastován.“
Josef Cibulka z Chobota čp. 70 se vyjádřil
následovně: „K době, kdy původní vlastníci
odcházeli z uvedeného objektu uvádím, že tato
byla ve výborném stavu. Po převzetí JZD Myštice
tato nemovitost postupně chátrala a s postupem
dalších let byl její stav velice špatný. Obecně
se mezi obyvateli Výšic říkalo, že tento statek
bude předsedou MNV Mašátem prodán. Od
občanů vím, že k prodeji došlo na přímluvu či
podnět dřívějšího ONV Strakonice, který tuto
usedlost zprostředkoval k prodeji panu Bedřichu
Kubíčkovi.“
Zdeněk Sýkora z Výšic čp. 15 vypověděl: „K
vlastnímu prodeji selského gruntu mohu říci, že
zhruba půl roku před prodejem projevil zájem

Blatná 3. prosince 2010
přímo v obci člověk, který projížděl Výšicemi.
Na dotaz, zda je toto stavení na prodej, mu bylo
odpovězeno bývalým předsedou MNV Mašátem,
že není. Poté mi pan Mašát sdělil, že s vlastním
prodejem tohoto statku nechce mít nic společného, žádný důvod k tomu neuvedl. Nemohu říci, co
bylo příčinou jeho vyjádření, zda byla nemovitost
rezervována pro konkrétního zájemce či on sám
neměl zájem ze strany MNV prodat. Z obyvatel
obce Výšice se o prodej statku nikdo nezajímal,
především proto, že všem bylo známo, komu
usedlost patří a každý měl svůj domek. Dále chci
dodat, že pan Kubíček byl spíš uzavřené povahy,
v obci se téměř s nikým nestýkal mimo dřívějšího
předsedy MNV panem Šlajsem.“
Nejvýmluvnější a nejzajímavější svědectví
podala žena předsedy MNV Helena Mašátová
z Výšic čp. 34: „V přesně nezjištěném období
roku 1976 přišel do našeho dvorku neznámý
muž, který prošel kolem mne bez pozdravu,
aniž mi sdělil, co požaduje. Zamířil rovnou za
mým manželem, který stál v otevřené stodole.
Když pak odešel, zeptala jsem se manžela, co to
je za člověka, který k nám vešel bez pozdravu,
po dvoře se pohyboval suverénním způsobem
a nepovažoval za nutné sdělit, za jakým účelem
přichází. Na to mi manžel odpověděl, že šlo
o pana Kubíčka a že přinesl dokumenty o tom,
že koupil Tuháčkův statek. Manžel dále řekl, že
se pana Kubíčka ptal, jak je možné, že uvedenou
nemovitost koupil, aniž by o tom věděl kdokoliv
z funkcionářů MNV Myštice. Manžel mi dále
sdělil, že mu pan Kubíček oznámil, že již celou
záležitost s předmětným prodejem předem vyřídil
s funkcionáři ONV Strakonice.
V době, kdy jsem pracovala v místním JZD,
užíval pan Kubíček další prostory, které byly
v užívání JZD, pro svoji potřebu. Manžel mi
při několika příležitostech sdělil, že s prodejem,
který byl vyřizován prostřednictvím pracovníků
ONV Strakonice zřejmě za dalších intervencí
funkcionářů ministerstva, u kterých byl pan Kubíček zaměstnán, nesouhlasí, svým způsobem byl
dotčen proto, že tato záležitost byla vyřizována
bez vědomí a vyjádření zdejšího MNV. Ten ji
jako hotovou, již k podpisu připravenou z pokynu
jejich nadřízeného orgánu podepsal.“
Bedřich Kubíček jakoukoliv protekci v případu koupě výšického statku tvrdošíjně odmítá:
„Já jsem tenhle statek koupil úplně běžným způsobem, bez jakéhokoliv vnějšího zásahu ministra
Rázla nebo jiných lidí. Kdyby ministr Josef Rázl
byl ještě živ, potvrdil by mi to- on o mém zájmu
o tuhle nemovitost vůbec nevěděl! A nebýt mne,
celá usedlost by se dávno rozsypala- já jsem do ní
investoval a celou ji opravil!“ Na otázku, zda cena
stanovená soudním znalcem nebyla podezřele
nízká, vyhrkl: „Cena naprosto odpovídala, vůbec
nebyla podhodnocena!“ Při zmínce o soudním
verdiktu ponechat selský grunt v jeho držení
a vleklém, jedenáctiletém sporu s Václavem
Tuháčkem, mě odbývá: „To není váš problém!
Krajský soud pravomocně rozhodl v můj prospěch
a je to jednou provždy hotová věc! Všechno
proběhlo podle práva / ? /. Já na výšickém gruntu
hodlám zůstat a pak ho předat synovi / už se stalo
/. O nějakém panu Tuháčkovi jsem tehdy v roce
1976 vůbec nevěděl, nikdo mi o jeho existenci
a historii statku nic neřekl,“ tvrdí.
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Pan Bedřich Kubíček - současný majitel statku.

Václav Tuháček už nikdy rodný grunt zevnitř
neuvidí. Restituční zákon, jehož posláním mělo
být napravovat majetkové křivdy, v této kauze
nejenže nic neodčinil, ale napáchal křivdy nové.
Jakoby soudci chtěli neúspěšného restituenta ještě
ponížit, milostivě mu navrátili dvůr a zahrádku.
To se stalo jablkem sváru mezi oběma muži. „Pan
Kubíček ale nerespektuje, že dvůr a zahrádka
patří naší rodině a chová se v celém objektu,
jak se mu zlíbí. Ačkoliv na dvoře je stanoveno
věcné břemeno chůze, nepřetržitě tam parkuje
se svým autem. Studny zamkl, ačkoliv já jsem
jejich vlastníkem,“ rozčiluje se Václav Tuháček.
„A já mám vodní právo na užívání studní,“ stojí
si na svém Bedřich Kubíček. Vypadá to, že mezi
oběma stranami bude zlá krev již natrvalo. Václav Tuháček se pevně drží svých práv a nehodlá
ustoupit ani o krok.
Podobná restituční kauza se řešila na Blatensku v 90. letech. Tehdy se sourozenci Štěpánkovi
domáhali u soudu navrácení rodinné hájenky
v polesí Chlum mezi obcemi Škvořetice a Lom.
Jejich rodiče v roce 1948 komunisté násilně vystěhovali, vnitřní vybavení hájenky do poslední třísky rozkradli místní lidé. Hájenku později koupil
tehdejší ředitel Československé televize soudruh
Zelenka, upravil si ji pro rekreační účely a spokojeně tam trávil víkendy a dovolené. Přivezl si
tehdy svého vlastního odhadce, který záměrně
v posudku označil lživě objekt za nevyhovující
a tím podstatně snížil prodejní cenu, stanovenou
původně znalcem Lesů České republiky. Soud
tehdy hájenku restituentům bez větších problémů
vydal a soudruh Zelenka se musel vystěhovat.
Proč ve dvou naprosto stejných případech rozhodly soudy tak rozporuplně?
Ke kauze výšického statku se vyjádřil i jeden
z blatenských advokátů: „Pokud byla v roce 1976
usedlost majetkem Československého státu, měl
bohužel právo ji prodat. Ale pokud Ústavní soud
vrátil případ zpět okresnímu soudu, doporučil
bych restituentovi ve sporu pokračovat- pořád
má ještě naději.“ Václav Tuháček se jen trpce
pousměje: „Já už na to prostě nemám ani nervy,
ani peníze. A pochopil jsem jedno- v tomhle státě
hlavou zeď neprorazím. O všem stále rozhodují
bývalí soudruzi.“
Vladimír Šavrda
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Výroba schodišť a nábytku moderního stylu dle Vašeho přání.
Nově otevřená vzorková prodejna

nábytku, plovoucích a dřevěných podlah
a interiérových schodišť v Kasejovicích.
Při zakoupení 50m2 podlah a více - SLEVA 10%.
otevírací doba PO - PÁ 7 - 16 h, SO - NE po domluvě.

VÁNO�NÍ STROMKY

Kate�ina Št�pánková
(www.zumba-kurzy.cz, www.bellydance.cz)
&
Mate�ské centrum Kap�ík Blatná

� jedle kavkazská � borovice �erná
� prodej denn� � po dohod� možno dovézt
� lze objednat i odb�r v�tšího množství

V. HANZLÍK, TCHO�OVICE 31
(sm�r Hradišt�, Horaž�ovice)

po�ádají dne 8.12.2010 v 16 hodin ukázkovou hodinu

zumba pro d�ti ve v�ku 4 – 7 let
P�ij�te si se svými d�tmi zatan�it! Bude to zábava �

mobil: 776 335 239
MO ČRS Blatná - Dům dětí a mládeže Blatná – pořádají

Školení nových členů MO ČRS
pro získání kvaliﬁkačních předpokladů pro vydání prvního
rybářského lístku

obchod bytovým textilem
je tu pro vás, povlečení, prostěradla,
sedáky, ubrusy, chňapky, patchwork,
kapesníky...
Nově nabízíme:
metráž, bylinkové čaje,
šití na zakázku....
Naprostá většina zboží je od
zavedených českých výrobců...
DO-BYTU

Třída T.G. Masaryka 268, Blatná, tel.: 606 487 432
Po - Pá 9.00 - 16.00
So 9.00 - 12.00
e-mail: Dagmar.Kohoutova@centrum.cz

www.do-bytu.cz

Ve středu 8.12.2010 v 18.00 hod v Domě dětí a mládeže v Blatné
Informace : mob. 723235058
Testy si můžete vyzkoušet na www.rybsvaz.cz
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ˇ
K ULTURNÍ KALENDÁR
Neděle 5. prosince – u vánočního stromu
14,00 hod.

Oddělení kultury připravuje zájezdové představení na předpremiéru muzikálu

KAT MYDLÁŘ

PŘIJEDE MIKULÁŠ A ČERTI
Pondělí 6. prosince – sokolovna 19,00 hod.
Divadlo Radka Brzobohatého

Úterý 22. února 2011
Divadlo Broadway 15,00

„CHVILKOVÁ SLABOST“

- současná anglická hra na téma tak důvěrně
známé /manželství/, ve kterém vzniká nespočet
komických situací s překvapivým rozuzlením.
I zdánlivě ukončená kapitola může mít přece
jen pokračování, ani prohraný boj nemusí být
zdaleka ztracen…
Hrají: Hana Maciuchová, Radoslav Brzobohatý, Kateřina Velebová
Předprodej vstupenek na odd. kultury

Úterý 14. prosince – zámek Blatná 19,00 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT

Adéla Váňová Mičková – soprán
Václav Cikánek – tenor
Jan Štěpán – housle
Veronika Husinecká – klavír
Na programu jsou vánoční skladby J. S. Bacha
, G. F. Händela, W. A. Mozarta, aj.
Pro předplatitele platí permanentní vstupenky
KPH na sezonu 2010/11
Středa 15. prosince – sál ZUŠ 10,00 hod.
– pro školy
Čtvrtek 16. prosince – sál ZUŠ 17,00 hod.
– pro veřejnost

VÁNOČNÍ KONCERT žáků
ZUŠ
Neděle 19. prosince – tř. J. P. Koubka

ADVENTNÍ TRHY

- vánoční zboží, občerstvení, hudba
Neděle 26. prosince – u kostela 15,00 hod.

ŽIVÝ BETLÉM

Hudba: Kapela Z Vršku

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

l. ledna 2011 od 16,00 hod. na nám. J. A.
Komenského – hudba a občerstvení zajištěno
Připravujeme na leden:
20. 1. - travesti skupina Screamers - předprodej
vstupenek 20.12. na odd. kultury
Slavní muži Almy Mahler – literárně hudební
pořad KPH
Představení pro MŠ a I.st. ZŠ

Jan Mydlář - pověstmi opředený kat se narodil v královském městě Chrudimi. Přerušil svá
studia v Praze, aby paradoxně později zde, v hlavním městě Českého království, z lásky vykonával
po dlouhá léta opovrhovanou, přesto výnosnou katovskou činnost. Ve své funkci působil v rudolfínské Praze, do které se sjížděli vyslanci z nejrůznějších končin Evropy. Pobývaly tu významné
osobnosti vědy, umění, ale i šarlatáni, šejdíři a podvodníci. Postava kata Mydláře byla opravdu
osudově spojená s národním traumatem, byť reálná. O životě mistra popravčího toho moc nevíme.
Slavným se stal až po popravě všech sedmadvaceti rytířů a měšťanů 21. června 1621, neboť právě
na něm bylo vykonání rozsudku. Podobná poprava se nekonala dosud nikde. Jméno pražského kata
se rozlétlo Evropou. Na trzích se prodávaly „zaručeně pravé“ meče s vyrytými jmény popravených
nebo s Mydlářovým monogramem. Jan Mydlář - evangelík, jenž v rámci svého řemesla musel paradoxně vykonat onen krutý a tristní akt, jímž vítěz oslavil svůj triumf nad poraženým. Kat Mydlář
se tak stal součástí jedné z kapitol českých dějin, dramatických, opředených mýty i předsudky,
jistě proto i vždy inspirujících a divadelně zajímavých. V naší inscenaci se - na rozdíl od historika
- nemusíme stroze držet faktů. Snažíme se o vytvoření barvitého, byť ﬁktivního příběhu, který pro
potřeby muzikálového divadla fabulujeme a odkrýváme skryté a neznámé. Uvádíme tedy na scénu
našeho dramatického vyprávění postavy reálné, jiné domýšlíme. Hlavní pozornost soustřeďujeme
na individuální osud Jana Mydláře. Ať se jeho osobní život, životní setkání, lásky i jiné události
odehrávají na půdorysu možné či jen tušené reality.
V hlavních rolích účinkují: Monika Absolonová, Kateřina Brožová, Josef Vojtek, Petr Kolář,
Daniel Hůlka, Ilona Csáková, Marian Vojtko, Bohouš Josef a další.

Odjezd autobusu v 8,00 hod. od ubytovny Tesly – Předpokládaná cena: 400,- Kč
Zájemci se mohou přihlašovat do 15. 12. 2010 na odd. kultury /tel. 383422849/

Program kina - prosinec 2010
Středa 1.12 v 19:00 hod.
Sci-ﬁ, akční USA 2010, 97 minut, s titulky

Resident Evil: Afterlife
/Falcon/
Čtvrtá ﬁlmová adaptace podle stejnojmenné
hry od ﬁrmy Capcom. Jde, jak už název napovídá,
o svět po apokalypse. T- virus už zpustošil celý
svět a přeměnil lidi na zombie. Alice pokračuje
a snaží se nalezené přeživší dovést do bezpečí.
Pomoci se jí rozhodne i starý přítel. Vyrážejí do
Los Angeles, které jak záhy zjistí, je plné zombie.
Čeká je boj o přežití v pasti způsobené společností
Umbrella.
Vstupné 70 Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Pátek 3.12 ve 20:00 hod.
Drama USA 2010, 127 minut, s titulky

Wall Street: Peníze nikdy
nespí

/Bontonﬁlm/
Do dekadentního prostředí ﬁnanční tepny světa
zavedl Oliver Stone diváky již v roce 1987. Nyní
se ﬁlmový triumvirát v podobě režiséra Olivera
Stonea, herce Michaela Douglase a producenta
Edwarda R. Pressmana po 22 letech opět sešel
v New Yorku, aby spolu natočili pokračování
slavného ﬁlmu Wall Street, tentokrát s podtitulem
Peníze nikdy nespí.
Vstupné 60 Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 8.12 v 19:00 hod.
Drama ČR 2010, 104 minut,

Habermannův mlýn

/Bontonﬁlm/
Drama z války se odehrává v malé vesnici
v Sudetech mezi rokem 1938 a 1945. Doba která
oběti proměňovala ve vrahy a následně pro změnu
vrahy v oběti. Nejtěžší bylo zůstat stát stranou
a nad věcí.
Vstupné 60 Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 15.12 v 19:00 hod.
Fantasy ﬁlm USA 2010, 104 minut, v českém
znění

Poslední vládce větru

/Bontonﬁlm/
Film se odehrává ve světě zničeném vyčerpávající válkou. Žijí v něm čtyři národy, které
vyznávají vždy jeden ze čtyřech základních elementů – oheň, vodu, vzduch a zemi. Ohnivý národ
usiluje o celosvětovou dominanci a svým sousedům nabízí jen dvě možnosti – porobení nebo
totální vyhlazení, respektive vypálení. Jedinou
nadějí utlačovaných národů byli donedávna jejich
mistři, kteří dokázali vybrané elementy používat
jako zbraně. I ty se ale Ohnivému národu postupně
podařilo eliminovat. Teď jeho vojska nezadržitelně postupují na hlavní město Vodního kmene a zdá
se, že není síly, která by je zastavila
Vstupné 65 Kč

Mládeži přístupno
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Pavel Šeda – 5. místo na Mistrovství
České republiky v judu
V sobotu 20. listopadu se v Plzni, v areálu Západočeské univerzity na
Borech, konalo Mistrovství České republiky dorostenců v judu pro rok
2010. Díky bodům z kvaliﬁkačních turnajů, které jsou zařazeny do Českého
poháru, získal právo startu na této vrcholné soutěži roku 2010 i závodník
z Blatné – Pavel Šeda.
Napjatě jsme čekali na rozlosování skupiny váhové kategorie nad 90
kg. Nakonec los pro nás dopadl příznivě, protože Pavel nedostal do první
kola žádného horkého favorita na titul. Jeho prvním soupeřem na turnaji
se stal Fáber z Týna nad Vltavou. Zápas začal pro nás velmi dobře, Pavel
udával tempo zápasu. Bohužel záhy přišla smolná chvíle, která byla tvrdě
potrestána.
I přes prohru v prvním kole se náš závodník dostal do „opravek“. Tady
se vyskytla překážka v podobě Kukučky z Chebu. Prohra v tomto zápase
by znamenala konec v turnaji, a proto Pavel nenechal nic náhodě a šel hned
od začátku zápasu tvrdě za vítězstvím. Jasnou výhrou si znovu zvedl náladu
i sebevědomí a mohl sledovat další zápas, který rozhodl o jeho soupeři v boji
o bronzovou medaili.
Soupeřem v boji o cenný kov mu byl Kocev z Usk Praha. I přesto, že jsme
se na tohoto soupeře před zápasem podrobně takticky připravili, nebylo to nic
platné. Tento soupeř nedovolil Pavlovi udělat vůbec nic, snadno si poradil
a vybojoval krásným hodem cenný kov za třetí místo. Na našeho závodníka

Liga neregistrovaných
hráčů v kuželkách
V pátek dne 26. 11. byla posledními zápasy zakončena podzimní část
podnikové Ligy neregistrovaných hráčů v kuželkách. Jedná se o první
ročník soutěže, která si již po prvních odehraných zápasech získala jistou
prestiž a zájem nejen z řad hráčů, ale i diváků. Liga se odehrává na moderní
čtyřdráhové kuželně TJ Blatná a nabídla mnohdy nelítostné a dramatické
souboje. Podzimní část premiérového ročníku ligy vyhrál tým Policie,
který prohrál pouze 2 utkání (s Rakomarou a Městským úřadem). Tabulce
jednotlivců vévodí Jiří Čaloun s dosaženým průměrem 222,1. Průměr více
než 200 dosáhlo celkem 29 hráčů ze 76 startujících. Jarní část soutěže bude
zahájena ve středu 12. ledna 2011. Hracími dny jsou středa a pátek vždy od
20.00 do 23.30 hodin.
Tabulka ligy neregistrovaných po 11. kole (po podzimní části)
1. POLICIE
9 - 0 - 2 47:19
833,9
2. RAKOMARA
8 - 1 - 2 44:22
814,0
3. MĚSTSKÝ ÚŘAD
7 - 0 - 4 34,5:31,5 799,8
4. HASIČI
6 - 1 - 4 38:28
804,3
5. PROMAŠI
6 - 1 - 4 34,5:31,5 764,3
6. ROZMETAČ
6 - 0 - 5 37,5:28,5 804,3
7. BLATENSKÉ STROJÍRNY
6 - 0 - 5 36:30
822,0
8. BI ESSE
5 - 1 - 5 34:32
771,2
9. STAĎÁCI
4 - 2 - 5 32:34
771,3
10. CETOS
4 - 0 - 7 25:41
730,3
11. SK ZAHRÁDKÁŘI KERSKU 2 - 0 - 9 23:43
745,6
12. KŽB
0 - 0 - 11 10,5:55,5 685,5

18
17
14
13
13
12
12
11
10
8
4
0

Za každým týmem je uveden počet vítězství, remíz a proher, skóre,
průměr týmu a počet bodů.
Tabulka jednotlivců (prvních 10) ligy neregistrovaných po podzimní
části ligy
1. ČALOUN Jiří
MĚSTSKÝ ÚŘAD BLATNÁ
222,1 8
2. CHENÍČEK Václav BLATENSKÉ STROJÍRNY
221,9 9
3. SRP Pavel
POLICIE
221,3 9
4. NAVRÁTIL Josef
HASIČI
215,6 7
5. PÝCHA Jaroslav
HASIČI
215,2 6
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zbylo místo těsně pod stupni vítězů (v druhé části „pavouka“ se udělovalo
druhé třetí místo, proto Pavel nakonec obsadil páté místo). Přesto je 5. místo
na Mistrovství České republiky výborným výsledkem.
Oddíl juda děkuje rodičům, kteří ve svém volném čase zajistili dopravu
na turnaj.
Více informací o oddíle juda v Blatné a o Sokolu Blatná na www.tjsokolblatna.cz, o DDM Blatná na www.ddmblatna.cz.
Lukáš Kocourek

6.
7.
8.
9.
10.

RATAJ Zdeněk
RAKOMARA
215,0
8
DOLEJŠ Martin
MĚSTSKÝ ÚŘAD BLATNÁ
214,6
7
ČADEK Ladislav
RAKOMARA
213,5
2
ŠTOK Ladislav
CETOS
212,8
9
KOVÁŘÍK Jan
BI ESSE CZ
212,5
6
Za hráčem je uveden vždy oddíl, dosažený průměr a počet startů v soutěži.
Jarní část ligy jistě nabídne opět celou řadu zajímavých duelů a soubojů
na dráhách blatenské kuželny a na tyto zápasy jsou zváni všichni příznivci
nejen kuželkového sportu. Výsledky nejen podnikové kuželkové ligy, ale
i proﬁ soutěží můžete sledovat na stránkách blatenského kuželkářského
oddílu http://kuzelky-blatna.webnode.cz/.
Václav Cheníček

Stáj AV Racing na Habeši
Stejně jako každý rok se jel 30. 10. 2010 závod, tentokrát v Droužeticích
u Strakonic, známý jako Habeš. Účast na tomto závodu byla jako vždy
ohromná, ze všech tříd bylo přítomno celkově na 300 motokrosařů. Ani
tentokrát nechyběli zástupci blatenského týmu AV Racing.
Ne však všichni závodníci týmu se zúčastnili, někteří z důvodu chřipkové
virózy a Luboš Čámský ulehl dokonce se zápalem plic. Kvůli své absenci
musel vynechat i poslední, rozhodující přebor Sedlčanského- Slapského
speedcrossu a tím přišel o prvenství. I tak skončil na krásném celkovém
třetím místě. Ale teď už zpět na Habeš. Počasí vyšlo perfektně a na start
v barvách AV Racing se postavili čtyři jezdci- Michal Sýbek a Ladislav Sýbek
ve třídě ČZ. Láďa totiž jako každou Habeš vyměnil svou čtyřdobou KTM za
„strakonickou zbrojovku“. Miloš Vít a Jan Paďour startovali ve třídě MX2.
Michala Sýbka v tomto ročníku provázela smůla, zklamal ho stroj, a proto
musel ze závodu odstoupit. Zato závodník Láďa Sýbek si vedl na stroji ČZ
víc než výborně a ve své kategorii obsadil pěknou čtvrtou pozici. Miloš
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Vít bojoval až do konce a navzdory náročnosti a velké konkurenci závodníků projel cílem v polovině
závodního pole. Jan Paďour bohužel dopadl jako Michal Sýbek a kvůli defektu motocyklu závod
nedokončil. Tímto přeborem byla ukončena motokrosová sezóna roku 2010 a další závody nás čekají
na jaře 2011. Však i nadále vás budeme informovat o motokrosovém dění z letošního roku a v dalším
čísle si povíme, jak si jednotliví členové vedli v sezóně 2010. Motokrosu zdar!
Adolf Voračka

Zprávy
z motokrosové
lavice

KADEŘNICTVÍ STYLE
Dagmar Schollerová
mobil: 777 878 292

Jezdci blatenského týmu Čezetník opět v akci!
Motokrosového závodu v Kuřimanech u Strakonic
se zúčastnili i jezdci Čezetníku Blatná- Michal Sýbek,
Jindřich Gref a Albín Veselý. Ve třídě ČZ obsadili v tomto
pořadí druhé, čtvrté a šesté bodované místo.
Emil Vyskočil

liﬆopad 20% sleva na barvení
prosin 20% sleva na melírování
leden 20% sleva na střihy
Boženy Němcové 29, Blatná

nádražní halou.
Pán si tak pěl
písničku
starou 2010
Blatná
3. prosince
a mladá dáma
se usmívala.
Na noze stála
každého se ptala:
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auto, moto
domácnost, ������
zahrada
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dětské hračky
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,,Co jste dnes
prožil krásného?“

������������������������

������������������������������������������������
Pokaždé se setkala
��������������������
s nechápavým výrazem.
+ doprava ��������������� z Kladrubec
������������������������������Beethoven

zněl,

������������������������������
s radostí odcházel

pavla.rychlá@klaustimber.cz
starý pán o berlích.
�������1 kontejner = min. 15 m3 ���������

palety

Karolína Frühbauerová
IPPC��������������������������������

Kladrubce 1, 335 44 Kasejovice, tel.: +420 371 519 050, e-mail: klaustimber@klaustimber.cz

GENERALI

Šek na povinné ru�ení s
bonusem 55%

pro každého nad 30 let a na I�

Povinné ru�ení ZÁKLAD
Kategorie

1351-1450 ccm
1451-1850 ccm
1851-2000 ccm
2001-2500 ccm

bonus 55%

1.872 K�
2.088 K�
3.988 K�
3.312 K�
4.860 K�

nad 2501 ccm
Novinka: rodinný multibonus.

T.G.Masaryka 276, Blatná
tel.: 383 422 668, 777 782 835
www.generaliblatna.cz

www.klaustimber.cz

Studentka 5. ročníku matematiky na Univerzitě J. E. Purkyně nabízí doučování
z matematiky v Blatné.
Cena jednorázově 150 Kč/hod, při pravidelném docházení 100 Kč/hod.
Tel.: 737 447 526 (reaguji i na sms).

POLYKARBONÁTY
PLEXISKLA
sklenářství lnáře

tel:+420602641773
Hledám do pronájmu menší byt
v Blatné, za přijatelnou cenu,
popřípadě kauce.
Milan Cvaniga

.:STAVEBNÍ ČINNOST:.
 sádrokarton
 obklady a dlažby
 plovoucí podlahy
-----------------------------------VÝŠKOVÉ PRÁCE
prořez stromů, rizikové kácení
tel: 602 934 526

CHLUM
388 01 Blatná
� ������
���� � 72,
��� �������
Tel.:� �����������
777 221���
532
� ������ ����
������������
� merhautzdenek@seznam.cz
�� ���������� ����
� ������ ������ ������������ �� ����������� ������
� ��������� ������ ��������� �����
� ��������� ��������� ������ ���������� ������� ����
� ����� ����� ���� �� ������� �����
� ���������� ��������� ������ ��� ����
� ���������� ������ �� �������� ����������
� ������ ������ ����������� ������������ ������
� ������� �������������� ������ �� ����������� ������
� Oznamuji,
������� ������������
������������ �������
že od�� 4.1.2010
opět

,,Style“

KADEŘNICTVÍ

�����nabízím
������������své
��������
������������služby!
���
kadeřnické
�� ���������� ���������������� ���������� ��������
����������
������ ������
Objednávat
se můžete již nyní na

tel.777878292.

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

Dagmar Schollerová 777878292
���������� ���� �� ���� ������ ���������� ������ ������
Veronika
Hudačeková
777628422
����
�������������
������� �� ��������
���� ����������

�� ������� ������������

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

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

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

�����������������������������
���������������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������
����������������������
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M
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Adresa provozovny: U Sladovny 277- Blatná
Areál SOU za blatenským lihovarem v sousedství
objektu ﬁrmy Pneu Spálenský
Otevírací doba:
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 7- 11 hodin a 12- 16 hod.
Středa 7- 11 hod.
Sobota dle dohody

Hl
d

������������������
�����������

Mobil: 607/ 195 439
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Revize a zkoušky plynových zařízení
Ing. Jan Komín

nabízíme:
-

elektroinstalace v r.d. a jiných objektech
slaboproudé rozvody
hromosvody
regulace a m��ení
prodej osv�tlovacích t�les a návrhy osv�tlení
prodej elektroinstala�ního materiálu

kontaktujte nás a nechte se p�esv�d�it o kvalit� za nejlepší ceny
telefon 608 031983
mail : empra@seznam.cz
www.emprafs.cz

- domovní plynovody, spotřebiče do výkonu
50 kW
- průmyslové plynovody, kotle s výkonem 50
kW a více
- NTL a STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu ZP
- NTL, STL a VTL plynovody - PROPAN,
LPG, CNG
- tlakové stanice lahví LPG
- zasobníkové tlakové stanice do 5m3 - PROPAN, LPG, CNG
- zkoušky obsluh plynových kotelen
- zkoušky obsluh zásobníkových tlakových
stanic - PROPAN, LPG, CNG
- alternativní pohon motorových vozidel
- BENZIN-LPG, CNG

Dvořákova 458, 388 01 Blatná
tel: 383 42 23 23, 607 23 52 58

Tescoma - kuchyňka „U Beránka“ vás zve
dne 17. 12. 2010

VISHAY Electronic spol. s r. o. hledá pro sv�j závod
ESTA Blatná pracovníka na pozici:

na ukázku vaření od 9.00 hod do 17.00 hod

�� provozní elektriká�
hlavní pracovní pom�r,
2 roky praxe v oboru,
§6 vyhl. 50/78 Sb.,
�idi�ský pr�kaz B,
NJ nebo AJ výhodou.

Předvedeme Vám novinky:
- český titan
- keramické pánve
- nerezové nádobí a jiné
Možnost vhodného vánočního nákupu za výhodné ceny.

Nabízíme jistotu a zázemí silné mezinárodní
spole�nosti, firemní benefity a odpovídající mzdové
ohodnocení. Zájemci mohou volat 383 455 516,
životopis na Jana.Benesova@vishay.com.

�
�
�
�

Dynamicky�se�rozvíjející�spole�nost�zam��ená�na�
výrobu�elektronických�sou�ástek�p�ijme�do�pracovního�pom�ru�následující�profese�:�
��

Manuáln��zru�né�pracovnice�do�výroby,�nejlépe�s�praxí�v�podobném�oboru�

��

Technika��ÚSO�v�elektrotechnickém�nebo�strojním�oboru�,�i�absolventa�

Nabízíme�p�íjemné�pracovní�prost�edí�v�p�átelském�kolektivu,�jednosm�nný�provoz�a�možnost�
odborného�r�stu.�Uvítáme�Váš�strukturovaný�životopis�.�
Kontaktní�spojení�:�tel.�371595412,�fax�371595280,�e�mail:��pvelektronic@pvelektronic.com
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Ku�era – stavby, s. r. o.
Zelená úsporám
Zateplování rodinných, bytových a panelových dom�.
V rámci komplexního zateplení provádíme zateplení fasády, podlah, strop�, plochých a šikmých st�ech.
Nabízíme:

zpracování projektu a energetických výpo�t�
za�ídíme žádost o dotace
zdarma zpracujeme p�edb�žnou nabídku
poskytujeme záruku až 90 m�síc�

Dále provádíme:
- hrubé stavby
- celkové rekonstrukce budov
- rekonstrukce bytových jader
- obklady a dlažby
- sádrokartonové systémy
- zámkové dlažby a zdivo z KB blok�
- demolice objekt� a další

DRAHOSLAV KU�ERA

tel: 603 864 295
email: kucera.zednictvi@seznam.cz
www.kucera-zatepleni.cz

Naše kancelá�: Zahradnická 38, 388 01 Blatná
tel: 732 948 861

VETERINÁRNÍ ORDINACE
Böhmova 451, 388 01 Blatná, tel.: 383 422 389

MVDr. Marie Cízová, Hudčice 83, tel. 607 757 109
MVDr. Jiří Šole, Bohmova 451, Blatná, tel. 603 541 555
Olga Vajnerová, Sedlice 150, tel. 722 806 749
Provozní doba :
Pondělí a úterý:
Středa:
Čtvrtek a pátek:
Sobota a neděle:

7.00 - 18.00 hod.
7.00 - 8.30 hod, 14.00-18.00 hod.
7.00 - 18.00 hod.
7.00 – 8.00 hod.

Mimo tyto ordinační hodiny,ošetření úrazů a naléhavých případů- nepřetržitá pohotovostní služba 24 hodin denně – tel. 383 422 389.
Na předem dohodnuté návštěvy a zákroky /včetně vakcinací/ je vždy poskytována 20% sleva.
Možnost se nezávazně informovat o aktuálních cenách léčiv, vakcinací a běžných chirurgických
zákroků /čipování,kastrace, kýly apod./
Ošetření zdarma – pro chovatele malých zvířat,kteří se momentálně nacházejí v tíživé ﬁnanční
situaci.
Prodej kompletního sortimentu krmiv ,veterinární kosmetiky a chovatelských potřeb pro malá
zvířata za velkoobchodní ceny. Vzorky krmiv k vyzkoušení zdarma. Bezplatná chovatelská
poradna.

Dočasné zaváděcí ceny!!

Možnost návštěvy chovatele u nepohyblivých či špatně zvladatelných pacientů.
Více informací na: www.veterinari-blatná.cz, E-mail: veterinari-blatna@seznam.cz

OŠETŘOVÁNÍ ZDARMA - u zvířat pocházejících z útulku majitel hradí pouze cenu použitých léků.

Hledáme

řidiče-operátora

Jiří Chodora

pro přibližování dřeva lesním traktorem John Deere 6230 jako zaměstnance na plný úvazek pro lesy v
okolí Blatné.

tel: 721 310 480

Kontakt: G.T.S. CZ, s.r.o.,
Ing. Vokurka,

TRUHLÁŘSTVÍ
Výroba oken, dveří, kuchyní, schody,
ploty, pergoly, vrata atd.
e-mail:truhlarstvi.chodora@blatna.net

tel. 737851467.
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St�ední odborné u�ilišt�

BLATNÁ

U Sladovny 671
388 16 Blatná
Nabízíme provedení t�chto prací:
��veškerou diagnostiku, se�ízení
a opravy osobních a užitkových
automobil� v�etn� kontroly
a se�ízení geometrie podvozku
novou 3D diagnostikou
��servis klimatizací vozidel
��m��ení emisí zážehových
i vzn�tových motor� v�etn� p�ípravy
vozidel na technickou kontrolu
��opravy traktor� a zem�d�lské
techniky
��základní kurzy sva�ování,
doškolování a p�ezkušování svá�e��

P�íjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod.
na tel. 383 412 335, 383 412 333
Další informace: tel.: 383 412 320
info@soublatna.cz
www.soublatna.cz


KRMIVA MAŠEK

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

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

NEJNIŽŠÍ CENY

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

�383423982; 736767624
prodejna v areálu sila Blatná

Z několikaletými
zkušenostmi z Velké
Británie a USA nabízím

soukromé lekce
angličtiny „šité přímo na míru“ dle vašich
individuálních potřeb
(zaměření na
konverzaci, gramatiku,
rozvoj slovní zásoby,
doučování dětí).
Pro děti, studenty
i dospělé; jednotlivce
i skupinky; začátečníky
i pokročilé.
Bližší informace na tel.
č. 724

558 514.

���������������

���������������
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