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Vzpomínka na Jana Olejníka
Honza Olejník,
vzdělaný, společenský a angažovaný člověk, člověk
s vrozenou úctou
k tradicím, ředitel
státního okresního
archivu Strakonice, místostarosta
blatenského Sokola
byl i redaktorem
Blatenských listů. Určitě jste četli
v Blatenských listech jeho články
o historii Blatné
a okolí, které byly
zajímavé nejen
svým obsahem, ale

Mgr. Jan Olejník *8. 12. 1957

i formou, kterou se Honza snažil přiblížit historii dnešnímu
čtenáři někdy až detektivním způsobem. Honza byl také
autorem historické části Sborníku Blatenských listů o Velké vodě v roce 2002. Jeho publikační činnost mimo rámec
Blatenských listů byla samozřejmě mnohem významnější.
Namátkou vzpomínám na publikaci o Blatenském Sokolu
a Legionářích na Blatensku. K přehledu jeho publikací se určitě později ještě na stránkách Blatenských listů vrátíme.
Tradičně jsme díky Honzovi přinášeli čtenářům Blatenských listů po řadu let soubor vánočních pohlednic
s blatenskými motivy, jejichž styl neskrýval, že Honza byl
vnukem malíře Hály.
Honza i dál zůstane pojítkem mezi Blatnou a Važcem.
Třebaže bude dál žít v srdcích nejen své rodiny, bude nám
všem chybět.
Za Blatenské listy Zdeněk Malina

†18. 2. 2010

Říkali jsme mu Honzo, Jáďo nebo Janko a měli jsme ho rádi.
Prožívali jsme s ním jeho boj s nemocí a moc jsme chtěli doufat,
že ho vyhraje. Vždyť si počínal tak statečně a měl tolik plánů,
že jsme nechtěli připustit možnost konce.
Bohužel, Honza nám odešel.
Na mnoha místech bude chybět jeho osobnost, jeho noblesní
vystupování, jeho jemný a inteligentní humor, jeho pracovitost
a nápady.
Přinášíme několik příspěvků od lidí, kteří s ním spolupracovali.

Za Jankom Olejníkom

(príhovor MUDr. Michala Kapasného do Blatenských novín)
Občania podtatranskej obce Važec s veľkým žiaľom prijali smutnú
správu o úmrtí pána Mgr. Jána Olejníka ml. Poznali ho najmä tí, ktorí
uskutočňovali družobné stretnutia mesta Blatnej s našou obcou Važec.
Trvajú už od 60-tych rokov min. storočia, kedy sa po úmrtí majstra Hálu,
jeho rodina presťahovala do Blatnej, do jeho rodiska. Janko bol vtedy ešte
malým chlapcom. Pôsobením svojej mamy, ako aj ostatných príbuzných,
postupne si vyvinul veľmi pozitívny vzťah k Važcu, jeho občanom a celému
podtatranskému kraju. Jeho otec PhDr. Ján Olejník, je známym slovenským
etnografom, najmä v odbore histórie a ľudového výtvarníctva.
Od odchodu Hálovcov do Blatnej je naša obec stále viac spevňovaná putom priateľstva, bratstva, umenia a bezprostredných nevšedných stretnutí,

Vánoční pohlednice od Jana Olejníka, které každoročně vydával
v Blatenských listech.

s krásnym juhočeským mestom, mestom rúží a hájú, s Blatnou. Ján Hála,
ktorý z Blatnej pochádzal, prežil celý svoj produktívny život v našom, folklórom preslávenom, prírodnou podtatranskou krásou obdarenom a neskôr
i jeho nádhernými obrazmi okrášlenom Važci. Áno, Hálovi vďačíme za to,
že svojím umením výtvarným, ale i spisovateľským, vniesol život a krásu
našej podkrivánskej dediny do svojho celoživotného komplexného diela.
Jeho obrazy života važeckého človeka, vzbudzovali na výstavách u nás
i v zahraničí, veľký obdiv a všade boli mimoriadne úspešné. Majster Hála
a jeho rodina vo Važci, žili príkladným životom a prijímali veľkú úctu. Nie
je preto náhodilé, že vnuk majstra Hálu bol jeho identitou. Janko Olejník
ml. miloval svet a ľudí v ňom. Dnes pri jeho odchode, z plnej krásy pozemského života, si dokonale uvedomujeme silu jeho talentu, ale i vôle a vypestovanej húževnatosti k práci. Vo svojom bydlisku, v krásnom historickom
mestečku a jeho okolí, mal k týmto skutočnostiam pravú živnú pôdu. A tak
pri svojej obdivuhodnej pracovitosti rozmýšľal, zhromažďoval materiály,
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písal a uchovával svoje tvorčie objavy, v bohatej
publikačnej činnosti. Jeho obrazy tiež vzbudzujú
obdiv. Sú krásne a poukazujú na obrazotvornú
výstižnosť jeho videnia a ľahkosť realizácie.
Možno povedať, že bol všestranným, hodnotným,
vzácnym človekom, s vysokou inteligenciou a tak
všade uznávaným intelektuálom. Bohatstvom
povahových kladov obdarúval spoločnosť, najmä
svoju rodinu, manželku a dietky. Potrebné je,
vysoko vyzdvihnúť jeho matku Radmilu Hálovú,
najstaršiu dcéru nášho majstra Hálu. Po odchode
z Važca , žila spoločne s ním a neskôr s jeho
novozaloženou rodinou v príjemnom prostredí
rodinného domčeka v Blatnej. Bola príkladnou
matkou a bola to ona, ktorá vnášala svoj kladný
vzťah k nám, k rodákom z Vžaca, s ktorými sa
poznala a poznávala a pri návštevách prispievala
k vytváraniu príjemného, až rodinného ovzdušia.
Pri týchto stretnutiach sme sa i jej pričinením
vždy cítili dobre. Janko Olejník indukoval tieto
pocity a stal sa verným nasledovníkom svojej
mamy a ostatných príbuzných. Títo, vždy, keď
mohli, tiež sa s radosťou s nami, Važťanmi,
stretávali a upevňovali priateľské vzťahy. Jankov
postoj bol v styku s nami veľmi pozoruhodný,
pri rozhovoroch nadobúdal stále novšie objavné
možnosti a plány.
Musím podotknúť, že z oboch strán vedenia
mesta, či obce, bola vždy úprimná snaha organizovať naše spoločné podujatia na vysokej úrovni. Od
začiatku šesťdesiatych rokov minulého storočia
som bol na takmer všetkých takýchto stretnutiach
a podujatiach, ktoré skutočne mali vždy veľkú
spoločensko-kultúrnu úroveň. Boli sme na to hrdí.
V pamäti mi zostalo meno p. Bízeka, ktorý takmer
pred päťdesiatimi rokmi bol v tomto smere aktívnym činiteľom a zastával funkciu predsedu Osvetovej besedy v Blatnej. Bohatá škála priateľov
sa neustále zväčšovala a pribúdali v nej mnohé
mená. Nebolo takých, ktorí by neboli preukázali
črty úprimného vzťahu. S veľkou úctou a vďakou
spomeniem pána starostu Hospergra, p. Ing. Jiřiho
Mikeša, p. Františka Machovca a pani Blanku
Malinovú. Tieto mená sa často veľmi pozitívne
spomínajú vo važeckých kruhoch. Samozrejme
ďalší i ďalší priatelia - blatňáci, sú zbratrení
s našimi, najmä členmi Folklórnej skupiny Važec.
Nech mi odpustia, že ich všetkých neuvádzam.
V dnešnej úvahe pri tejto smutnej udalosti, ich
spomínam, ako našich dobrých priateľov, spoluobčanov zosnulého Janka Olejníka, ktorí zaiste
budú aj našimi prostredníkmi, podať smútiacej
rodine potrebnú posilu. Obecný úrad vo Važci so
svojimi občanmi, v zastúpení pána starostu Rastislava Profanta, vyslovuje celej rodine Mgr. Jána
Olejníka, úprimnú sústrasť. Ja, za seba a moju
rodinu sa Vám prihováram, drahí príbuzní týchto
vzácnych rodín a svoju úctu k Jankovi vyjadrujem
nasledujúcou básňou. Nech je ako iskierka nádeje,
ktorá prispeje k životnému vyrovnaniu sa s predčasným umlčaním Vášho - nášho drahého.
Vo Važci 25.02.2010
MUDr. Michal Kapasný
umelecký vedúci
Folklórnej skupiny Važec

Aby svetlo ducha nevyhaslo
Zaplačte Tatry, zakvíľte bôľom,
temnou ozvenou naša zem stoná,
prízrak havranov vzlietol nad poľom,
krásnej rozprávky padla opona.
Z Diaľky, nám blízkej, otrasy vtrhli
do mysle ducha a nádejných prianí,
lež pravosť citu, lásku nezvrhli,
zostal svit očí, posledný stisk dlaní.
Vtedy naposledy, na návšteve v Blatnej,
sme dobrotúžobne spolu stáli,
priateľsky sa lúčili, v tej dobe nezvratnej,
z ktorej znaky jasu jeho mi zostali.
„Zbohom ostávajte tie blatenské prahy...“,
zaznel na rozlúčku važecký spev sýty,
tiahly, priliehavý ston zostal nám drahý,
veď v hlase jeho bol jeho smútok skrytý.
Hrozivá predtucha pádu sa splnila,
manželka stratila nekonečné dobro,
a dietky ochranu, matka to, čím žila,
rodina láskavosť, ktorú bránil bodro.
Blatenská ulica zrazu osirela,
chodník z jeho domu stratil vernú stopu,
ku kvitnúcim dielam, lásky bolo veľa,
miloval tvorčí jas, čo topí potopu.
A to je tá veľkosť Janka Olejníka,
ochrancu a tvorcu zmieru, zbližovania,
i keď trpkým žiaľom mi srdce preniká,
na slávu jeho krás vzdávam veršom priania.
A vyzdvíham slová, lesky tejto básne,
ako hold, úctu vzácnej osobnosti,
lúče jeho očí svietili k nám jasne,
keď združovali naše podobnosti.
Keď hriali teplé, jeho slová lásky,
jeho pozdravy, jeho obrázky Vianoc,
vrelé návštevy, ku každému našsky,
prívetivý sklon, čo viedla duchovná moc.
Keď, ako vnuk Hálov, ľnul sa k jeho dielu,
ktoré preslávilo našu obce Važec,
vďačili sme mu a viedli spolu k cieľu,
ctiť si Hálov pomník, ako najdrahšiu vec.
Smútok zaľahol dnes na náš kraj tatranský,
na ľud, čo zlou zvesťou, mu srdce otriaslo,
oheň lásky v ňom plá, jak na sviatok janský,
aby svetlo ducha Janka nevyhaslo !
Michal Kapasný
Vo Važci 25.02.2010
Ako vďaku za priateľstvo a trvalú spomienku
na Mgr. Jána Olejníka, sú napísané tieto verše
v hlbokom zármutku pre pozostalých a všetkých,
ktorí si ho ctili a vážili.
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Honza
Honza byl
jedním z mých
prvních žáků
po příchodu do
Blatné. Byl to
inteligentní, tichý, sympatický chlapec. Po
jeho odchodu na
studia jsem ho
ztratila z očí a po
letech jsem se
dozvěděla, že je
ředitelem Okresního archivu.
Setkali jsme se při společné práci v Sokole
a udělalo mi velkou radost, že z Honzy vyrostl
cílevědomý mladý muž, kterému se podařilo nejen
mít spokojenou rodinu, ale který měl také to
štěstí, že si vybral povolání, které ho těšilo a bylo
i jeho koníčkem.
Spolupracovat s ním byla radost. Přes své
pracovní vytížení se věnoval mnoha dalším činnostem v neziskových organizacích, a to vždy
s neochvějně pozitivním přístupem. Jeho na
první pohled nenápadná, ale velmi přínosná práce,
ochota řešit problémy, jeho jemný a inteligentní
humor, jeho pevné morální postoje, to všechno
dávalo i ostatním sílu a povzbuzení v práci.
Bude nám moc chybět jak v TJ Sokol Blatná,
tak v Nobiscum Humanitas.
Blanka Malinová

Bratr Olejník byl vychován a veden v rodinné sokolské tradici významného a legendárního starosty Sokola Blatná, bratra Chlupsy,
kterého pamatují mnozí starší občané.
Ihned po obnovení Sokola se stal jeho
členem a všemožně pomáhal při mnohých
akcích, jako byl tradiční běh zámeckým parkem (Memoriál Jana Janovského), sokolské
slavnosti a shromáždění, nebo přímo vydávání
vzpomínkových knižních publikací k výročím
a podobně.
Postupně pak přešel do plného dobrovolného pracovního vytížení ve funkci místostarosty
Sokola, kterou vykonával velmi odpovědně
a svědomitě.
Ve svých 82 letech života jsem nepoznal
lepšího a ušlechtilejšího člověka, než byl
zesnulý Jenda.
Skromnost, obětavost, laskavost, mravnost a upřímnost, dobrota, nezištnost a láska
k rodině a vlasti, byly vlastnosti uznávané
a obdivované všemi, kdo jej znali.
F. Komorád
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Za Mgr. Jánom Olejníkom
Potemneli Tatry s našim Kriváňom pri nečakanej správe, ktorá k nám prišla od našich
milých z Blatnej. No je to tak. Ako rieky plynú
do mora, vtáci sa ponárajú do blankytných diaľav, slnce vychádza i zapadá, tak aj človek – rodí
sa i umiera. Podlieha zákonom rastu, rozkvetu
i odpočinku. I pieseň života má svoje zámlky,
a práve jedna spôsobila veľkú bolesť aj nám,
občanom družobného Važca. V osobe riaditeľa
štátneho archívu sa stráca veľa jednak po stránke
odbornej, ktorej venoval kus svojho plodného
života, jednak po stránke ľudskej. Všetci strácame popredného odborníka na históriu, priateľa,
rodina stráca istotu. Jeho dielo sa nám nedávno
dostalo do rúk a možno konštatovať, že v poslednej knihe zvečnil históriu Blatnej, ba postavil
jej nezabudnuteľný monument. Pri poslednom
osobnom stretnutí sme mali dojem, že sa ešte
všetko obráti na dobré, zákerná choroba predsa
musí ustúpiť pred obrovskou vôľou a plánmi,
ktoré p. riaditeľ Mgr. Ján Olejník mal, ba dokonca aj barla o ktorú sa opieral, mu bola chvíľu
nepotrebná. Chcel toho ešte veľa urobiť pre svoje
mestečko i pre spoluprácu medzi našimi oboma
mestečkami, Važcom a Blatnou. Hálovci boli

odjakživa naši, lebo sme nielen dobrí priatelia,
ale aj dobrá rodina. Verili sme, že keď pominie
zima a zasvieti prvé jarné slniečko, zapôsobí
aj naňho blahodarne, v čo aj on dúfal, že bude
môcť dokonca k nám vycestovať. Žiaľ život je
ako hra a keď sa človek rozohrá, tu naraz všetko
stratí sa. Pevne veríme, že aj keď jedno ohnivko
rodiny sa zmenilo, ostatní členovia budú schopní
v započatom priateľstve pokračovať. U nás vo
Važci nájdu vždy dobých priateľov, partnerov
a to jednak v rodinách, jednak u predstaviteľov
obce. Sme presvedčení, že najlepším lekárom na
ťažké rany života je milosrdný čas, ktorý dokáže
preklenúť ťažkú stratu s Božou pomocou. Všetci
občania našej obce sú s vami, Hálovci naši. Spolu smútime a veríme, že obrovskú stratu nahradia
jeho synovia ako pokračovatelia rodu.
Odišiel vzácny človek do nenávratných diaľok,
zostalo prázdne miesto medzi nami.
To srdce, čo iných hrialo a milovalo,
dotĺklo navždy. Chráňme si ho spomienkami.
Smútiaci Važťania
Manželia Hybenovci.

Jáďa
Jan Olejník (pro nás Jáďa) přišel do okresního archivu po ukončení Gymnázia ve Strakonicích v roce 1977 jako mladý, nesmělý
chlapec. V této době sídlil archiv v objektu
strakonického hradu, kde poznal kolektiv, se
kterým se velmi brzy spřátelil a který se postupně stal jeho druhou rodinou. Svým chováním,
vystupováním ale i skromností a upřímností si
získal srdce všech zaměstnanců. Tady prožíval své první lásky a jeho starší
kolegové ho zasvěcovali do tajů života. Plný mladistvého elánu realizoval
myšlenku založení kroniky archivu, při jejímž psaní vtipně uplatnil své
literární schopnosti a výtvarný talent. Aby uspokojil svoji touhu po poznání,
začal dálkově studovat Fakultu ﬁlozoﬁckou Univerzity Karlovy v Praze.
V říjnu roku 1984 vysokoškolské studium zdárně ukončil a již jako čerstvý
absolvent začal publikovat v okresním a odborném tisku a provádět náročné
archivářské práce.
Rok po té, co se archiv přestěhoval do objektu zámku Střela, tj. v roce
1987, byl jmenován do funkce ředitele okresního archivu. Na zámečku sídlil
archiv 11 let. Nebyla to léta jednoduchá. Ze strany vedení ONV na něho byl
vyvíjen nátlak ke vstupu do strany. Přes veškeré hrozby se mu však podařilo
tento tlak přestát a vytrvat do roku 1989, kdy došlo ke změně politického
režimu. Ale i nový systém přinesl svá úskalí. Zámek byl vrácen v restituci
a tak bylo zapotřebí zajistit nové místo pro uložení archiválií. To se podařilo v létě roku 1997, kdy byla slavnostně otevřena nová budova Státního
okresního archivu ve Strakonicích.
Své badatelské a publikační aktivity věnoval převážně městu Blatná
a přilehlému regionu, kde spolupracoval s různými organizacemi, spolky
a sdruženími. Není možné opomenout, jaký měl rozhled také mimo oblast
profesní. Bylo obdivuhodné, s jakou lehkostí a obratností dokázal vyjádřit
své myšlenky ve výtvarném, či literárním projevu.
Od jeho příchodu do archivu až do dnešní doby se měnilo složení zaměstnanců, jejichž povahové rysy byly velmi rozmanité. On však byl vždy
přátelský a každému se snažil být nápomocen nejen radou ale i skutkem.
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Za Janem Olejníkem…
Dne 18. února 2010
navždy opustil řady jihočeských vlastivědných pracovníků a historiků Mgr. Jan Olejník.
Absolvent ﬁlozoﬁcké
fakulty UK, oboru archivnictví pracoval
dlouhá léta ve Státním
okresním archivu ve
Strakonicích, naposledy jako jeho ředitel. Mohu
jen potvrdit, že spolupráce s Janem Olejníkem jak
po stránce pracovní, tak po stránce osobní byla
více než dobrá. Zajímal se živě o dějiny regionu,
jak dokládá řada statí publikovaných ve Výběru,
časopisu pro historii a vlastivědu jižních Čech,
kde byl též členem redakce. V posledních letech
se věnoval pracem převážně z novějších dějin
Blatenska, uveďme například zdařilou publikaci
První světová válka a vyhlášení samostatnosti
v Blatné r. 1918. Neopomíjel však ani starší dějiny
regionu, o čemž svědčí četné příspěvky do Blatenských listů, v kterých působil jako člen redakční
rady. Jeho publikační činnost byla velmi obsáhlá.
Jana Olejníka si budeme pamatovat jako dobrého,
laskavého člověka s pozitivním přístupem k životu, člověka který kolem sebe šířil optimismus
i v těch nejčernějších okamžicích života.
Text Karel Petrán
Foto Václav Cheníček, 2008

Měl rád prostředí archivu a lidi v něm. A to jak kolegy, tak i badatele, kteří
se na něho obraceli s nejrůznějšími dotazy a prosbami. Se všemi jednal jako
se sobě rovnými a nikdy se nad nikoho nepovyšoval. Přesto, že téměř 24
let vedl okresní archiv, zůstal laskavým a ohleduplným kolegou, nesmírně
skromným člověkem a kavalírem, jací se vyskytují snad jen ve ﬁlmech pro
pamětníky. Jeho současní kolegové marně vzpomínají, že by ho kdy slyšeli
zvýšit hlas nebo dokonce křičet. Vždyť i pracovní úkoly přiděloval slovy:
„ Kdybys byla tak laskavá, Zdeničko a udělala to či ono, až budeš mít čas.“
Jindy zas pozval své kolegyně na výlet po Blatensku, o němž dokázal poutavě vyprávět celé odpoledne. Výlet pak zakončil posezením v cukrárně,
kde při odchodu galantně držel dámám dveře a trpělivě čekal, až si mezi
dveřmi dopoví nějaké drby.
I přesto, že mu jeho životní cestu náhle zkřížilo vážné onemocnění, byl
stále milý a laskavý a na své kolegy nepřestal myslet ani v těchto nelehkých
chvílích. Za to všechno jsme ho měli a máme rádi.
Ve chvíli, kdy jsme byli osloveni napsat tuto vzpomínku, věděli jsme, jak
nelehký úkol před sebou máme. Těžko se hledala slova, která by vystihla
osobnost, jakou Jan Olejník, náš kolega, ale především kamarád, byl.
Jáďo, měli jsme Tě rádi a nikdy nezapomeneme!
Kolektiv archivářů
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Posledný e-mail pre
priateľa Janka Olejníka
Predposlednú februárovú nedeľu som sa s dcérou Amankou a s manželom, rozhodla navštíviť výstavu moderného umenia v Mirbachovom paláci
v Bratislave.
Neobišli sme ani stálu výstavu obrazov významných umelcov. Už od dverí
miestnosti moju pozornosť pritiahol obraz majstra Jána Hálu – Na priadky.
Išla som rovno k nemu a zastavila sa v čase. Je nádherný, pomyslela som
si. Tak ako všetky ostatné z jeho tvorby. Od malička mám k nim a k rodine
Hálovcov silný vzťah. Vyvinul sa prirodzene. Cez rozprávanie môjho ocka,
blízkeho priateľa majstra Hálu, som sa zoznamovala so životnými osudmi
Hálovcov. Moja mamička bola riaditeľkou Osvetovej besedy a veľkou
mierou sa pričinila o rozkvet galérie Jána Hálu vo Važci. V tom čase som
bola študentka Gymnázia a veľmi rada som sprevádzala návštevníkov
miestnosťami plnými vzácnych obrazov, v ktorých bol ukrytý kus histórie
Važca. O to viac je mi ľúto, že v súčasnosti je galéria, kvôli chamtivosti
a bezcitnosti zlodejov, prázdna. V tú nedeľu som stála pred jedným z tých
krásnych obrazov a nemohla sa pohnúť ďalej. Prihováral sa ku mne s ešte
väčšou silou ako inokedy, musím sa priznať, že sa mi podvedome zvieralo
hrdlo a netušila som prečo. Ešte aj pri odchode som sa musela niekoľkokrát
obzrieť. Magicky ma priťahoval. Až neskôr som to pochopila. V tom čase ste
sa vy v Blatnej lúčili so skvelým človekom Mgr. Jankom Olejníkom, vnukom
majstra Jána Hálu, mojim priateľom. Zvláštna náhoda nás priviedla práve
v ten deň na výstavu. Dnes si myslím, že to bola Jankova rozlúčka. Až o dva
dni neskôr som sa telefonicky od ocka dozvedela smutnú pravdu. Pravda
je bolestivá. Pravdu často nechce nikto počuť, zvlášť, keď sa náhle zjaví.
Niekedy si pravdu musíme povedať nahlas, aby sme si ju vôbec uvedomili.
Tak to bolo aj so mnou. Hlavou mi vírili spomienky.
Keď som prvý krát navštívila Blatnú s Folklórnou skupinou Važec z Važca, mala som pocit, že som prišla na známe miesta, medzi svojich priateľov.
S ockom sme bývali u pani Radmily Hálovej. Stretnutie s ňou bolo pre mňa,
aj je, nezabudnuteľné. Bolo pre mňa cťou spať v ich dome, pod obrazmi, ktoré
ľudia obdivujú v galériách. Vtedy som sa zoznámila aj s Jankom Olejníkom,
s jeho talentom, obrazmi, knižkami, s jeho inteligenciou, dobrosrdečnosťou
a pokojom, ktorý okolo seba šíril. Dlho do noci sme debatovali o umení,
o folklóre, o histórii, o jeho práci, o mojej práci v rozhlase a o živote vôbec.
Každé nasledujúce stretnutia u vás v Blatnej, boli pre mňa ako návšteva
rodiny. Veľmi som sa na ne tešila. Som rada, že sa naša važecká družba
s Blatnou rozšírila do Bratislavy a tak som sa k Folklórnej skupine Važec pridala aj so svojimi speváčkami a neskôr aj s tanečníkmi z Folklórneho súboru
Karpaty, ktorý s bratom vedieme. Janko bol našim spoločným kamarátom,
rád sa s nami zabával. Vtedy som objavila jeho ďalší talent. Bol výborný
tanečník. Z času na čas sme si poslali sms, alebo napísali mail, aby sme sa
dozvedeli čo je nové u vás v Blatnej a u nás vo folklóre. Posledné e-maily
boli smutné, plné bolesti, ale aj jeho plánov, viery a nádeje v uzdravenie.
Všetci sme verili... V januári mi prišiel od Janka mail, ako odpoveď na moje
prianie do Nového roku. Tiež zaprial mne a celej našej rodine, všetko dobré,
hlavne zdravie. Vedel aké je cenné, práve odchádzal na operáciu. To som
netušila, že ten mail bude jeho posledný.
Milý Janko, píšem ti môj posledný e-mail a staviam vzdušný most zo
spomienok, ktoré nikdy nevymiznú z našich sŕdc. Ďakujem, že si bol mojim
priateľom, ďakujem ti za čas, ktorý sme spolu predebatovali, preﬁlozofovali
a pretancovali. Stretnúť dobrého priateľa je vzácne. To, čo nechávame za
sebou, je kus nás samotných. Jeden život v nás musí zomrieť, aby sme mohli
začať iný. Musíme sa zmieriť s tým, čo nemôžeme zmeniť. Hovorí sa, že
v každom človeku je niečo dobré, ale mne sa často stáva, že v niektorých
ľuďoch dobro jednoducho nemôžem nájsť, niekam sa stratilo. U teba som
mala opačný dojem. Z teba dobro vždy sršalo. Bude mi chýbať tvoja láskavosť, úprimnosť, šľachtická úctivosť a dobrota ducha. Podľa seba viem,
že človek je najspokojnejší vtedy, keď vydá zo seba úplne všetko a hoci je
vyčerpaný, teší sa, ak to je niekomu na osoh alebo len mu urobí radosť. Ty
si tak žil a pracoval. Verím, že naše duše, nech už príjmu akúkoľvek formu,
sú večné. Tvoja slušnosť, skromnosť , veselosť aj pokora, zostávajú s nami.
Pozdravujú ťa aj moje speváčky a ostatní členovia nášho bratislavského
Folklórneho súboru Karpaty. Navždy zostaneš v našich srdciach. Maj sa
tam krásne. Tvoja priateľka Norika
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A tak, ako som Jankovi vždy písala, aj dnes pozdravujem všetkých známych v Blatnej, celú jeho rodinu, ale hlavne maminu Radmilu Hálovú.
Rodine Hálovcov a Olejníkovcov zo srdca prajem úprimnú sústrasť a silu
prekonať utrpenie zo straty Janka.
S úctou PaedDr. Eleonóra Vančíková Kapasná
hudobný dramaturg Slovenského rozhlasu v Bratislave
umelecká vedúca speváckej skupiny FS Karpaty z Bratislavy
sólistka a členka FS Važec z Važca

K publikační činnosti Mgr. Jana Olejníka se v Blatenských listech ještě vrátíme.
Ve dnech 26.1 a 27. 1. 2010 se ve Znojmě
konal 4. ročník soutěže MD, DAL. Jak již
název napovídá, jednalo se o účetní soutěž,
kde se sešli potencionální účtařky a účtaři
z celé České republiky. V tomto roce se zúčastnil rekordní počet studentů, a to 154.
Na tuto soutěž jsme se přihlásily i my,
Lucie Divišová a Zuzana Fořtová, studentky
čtvrtého ročníku Obchodní akademie na
SOŠ Blatná za doprovodu pani Ing. Květoslavy Plechaté.
Po brzkém vstávání nás čekala úmorná cesta do jihomoravského města
Znojma. Pro nepříznivé počasí nám cesta trvala přes pět hodin, ale na místo
jsme dorazily včas. Zaregistrovaly jsme se na SVŠE Znojmo (Soukromá
Vysoká Škola Ekonomická), poté jsme se ubytovaly v hotelu DUKLA. Tam
jsme dostaly k obědu řízek se salátem.
Samotná soutěž začala po slavnostním zahájení panem proděkanem
Ing. Štohlem, místostarostou města Znojma a ředitelem Obchodní akademie
s právem státní jazykové zkoušky Znojmo panem PaedDr. Karlem Rivolou.
Poté jsme se přemístiliy do tříd, kde jsme měly čtyři hodiny na vypracování
úkolů, jen tak pro zajímavost zadání obsahovalo 14 stránek. Kolem páté
hodiny jsme měly za sebou první část soutěže.
Vyčerpané a hladové jsme si zašly na večeři do restaurace nedaleko hotelu.
Pak jsme se vrátily zpět na pokoj a ulehly do postelí, abychom načerpaly
síly do dalšího dne.
Budík zvonil kolem půl osmé, musely jsme si vše sbalit a opustit pokoj.
V půl deváté nás čekala snídaně formou švédských stolů, po ní jsme se
hned přemístily do autobusu, který nás odvezl k OAPSJZ Znojmo, kde nás
čekala druhá část soutěže. Opět jsme byly rozděleny do skupin a psaly jsme
test v elektronické formě - obsahoval sto otázek a na jeho vypracování byl
určený časový limit 75 minut.
Tímto pro nás soutěž skončila. Šly jsme si prohlédnout Znojmo a po dvanácté hodině nás čekalo vyhlášení výsledků v městském divadle. Pro prvních
deset umístěných byly připraveny věcné ceny, jako například notebook, DVD
přehrávač, navigace a podobně v celkové hodnotě 55 tisíc korun. Ostatní
pořadí „účtařů a účtařek“ bylo zveřejněno na internetu. Umístily jsme se na
23. pozici Lucie Divišová a na 123. pozici Zuzana Fořtová.
Byla to pro nás velice dobrá a zajímavá zkušenost a zároveň pěkný výlet.
Chtěly bychom povzbudit budoucí účtaře a účtařky SOŠ Blatná, aby se nebáli
a přihlásili se do této soutěže v dalších ročnících.
Studentky SOŠ BLATNÁ Zuzana Fořtová, Lucie Divšová

MC Kap�ík Blatná zve srde�n� všechny d�ti i
dosp�lé
na pohádku
S�l nad zlato

st�eda 24. b�ezna 2010 od 15.00 hod.
v t�locvi�n� ZŠ Hole�kova ul. (Vinice)
- pohádku zahrají d�ti z dramatického kroužku
ZŠ JAK Blatná
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A KTUALITY
POMLUVA
Není pravdou,že skončila kancelář VOCELKA
- Liška a jeho tým spolupracovníků na adrese.
J. P. KOUBKA 81, 38801 BLATNÁ, mobil
608 376 476, kancelář 383 422 362, IČO
46671871.
Penzi mám, ale i díky Vám a pro Vás radostně
pracujeme dál. Děkuji
Vocelka Stanislav a jeho tým spolupracovníků.

Oznámení
Ředitelství Mateřské školy Blatná, Šilhova a Mateřské školy Blatná, Vrchlického
vyhlašují

zápis dětí pro školní rok
2010/2011.

Zápisy se budou konat
v úterý dne 27. dubna 2010 od 8-16 hod.
a budou probíhat:
pro MŠ Šilhova: v budově MŠ Šilhova
č. 822
pro MŠ Vrchlického: v budově Vrchlického
č. 726
v budově Husovy sady č. 746
Přerostová Vladimíra, Havlenová Věra
ředitelky MŠ

10 let Svatebních obřadů na Zámku Lnáře

Letošní rok a letopočet s desítkou
na konci má symbolický význam
i pro Zámek Lnáře. Desetileté výročí,
kdy byly jeho interiéry poprvé zpřístupněny pro
konání tak významné události v životě každého
člověka jako je svatební obřad a svatba samotná.
Za toto období si v jeho krásných freskových
sálech, barokní zámecké kapli sv. Josefa a romantickém zámeckém parku řeklo své ANO již
několik stovek manželských párů, a to včetně
církevních, stříbrných a zlatých svateb.
Oblíbenost Zámku Lnáře je nejen díky možnosti výběru z několika obřadních míst, ale také
jedinečné nabídce prožít zde svůj slavnostní den
celý. Mimo vlastního svatebního obřadu je zde
možné uspořádat slavnostní oběd, hostinu, ale
i kompletní oslavu včetně ubytování v Zámeckém penzionu. Novomanželé si mohou pro svoji
romantickou svatební noc vybrat i jeden ze tří
historických apartmánů a uchovat si tak nevšední
vzpomínku a zážitek na celý život.
K připomenutí tohoto desetiletého výročí
připravila Správa zámku několik akcí pro širokou
veřejnost i budoucí manželské páry.
20.2., 27.3. a 24.4. tzv. Svatební exkurse,
kdy si mohou snoubenci nezávazně prohlédnout
obřadní sály a další prostory zámku a získat
i další informace k organizaci vlastního svatebního dne.
28.5. Vernisáž výstavy fotograﬁí mapující
desetiletí svatebních obřadů na Zámku Lnáře.
Výstava potrvá do 27.6.

Blatná 5. března 2010
29.5. 1. SVATEBNÍ VELETRH NA ZÁMKU LNÁŘE
Organizovaný společně se Svatební agenturou
Svatava ze Strakonic.
V tento den budou v prostorách zámku probíhat prezentace ﬁrem, dodavatelů a doprovodných
služeb zajišťující vše potřebné pro svatby, jejich
přípravu a organizaci. Ve Velkém reprezentačním sále módní přehlídky společenských, ale
především svatebních šatů a doplňků a další
doprovodný a kulturní program.
Součástí celé akce bude od 19 hod. i netradiční
taneční zábava na zámeckém nádvoří, noční prohlídka zámku a půlnoční ohňostroj.
Více informací o chystaných akcích a svatebních obřadech získáte na:
www.lnare.cz/zamek ( M.U.)

Příjemný den s kosmetikou
Mary Kay v MC Kapřík
V úterý 23.února se sešly maminky v Mateřském centru Kapřík a cítily se zde téměř jako
ryba ve vodě. Prožily příjemné odpoledne, popovídaly si, ale dozvěděly se i spoustu zajímavých
informací o technice líčení a o tom jak správně
pečovat o pleť. Tým tří kosmetiček pod vedením
kosmetické poradkyně Jany Derﬂové maminky
doslova hýčkal. Maminky zjistily, jaký mají
typ pleti, samy si mohly vyzkoušet různé druhy
krémů, balzámů, peelingů a pleťových masek od
profesionální kosmetiky Mary Kay. Kosmetika
Mary Kay nám nabízí péči o citlivou pleť, tělo,
parfémy a velkou řadu dekorativní kosmetiky.
Po vyzkoušení této kosmetiky jsme se všechny
cítily uvolněně a svěží. Sladkou tečkou na závěr
bylo decentní denní nalíčení všech přítomných
maminek. Všechny jsme domů odcházely svěží,
rozzářené, odpočaté, poučené o nových trendech
v líčení.
Děkuji za Mateřské centrum Kapřík kosmetičkám, ostatním maminkám za příjemnou návštěvu,
milé posezení a hezky strávené odpoledne. V budoucnu se můžeme opět těšit na další návštěvu
kosmetiček, které nám určitě pomohou při naší
touze cítit se krásnými…
Členka MC Hana Pavlíková

Cukrárna Segafredo
Vás srdečně zve
na výstavu

velikonočního aranžmá.
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BŘEZEN – PRVNÍ JARNÍ MĚSÍC!
JARO KRÁSNÉ KVÍTÍ VYNÁŠÍ,
SVLAŽUJE A TEPLO PŘINÁŠÍ
V tomto měsíci se jara, tedy prvního jarního
dne konečně dočkáme. Chladné dny asi nejsou
úplně minulostí, ale slunečných dní bude přibývat.
Přiblížila se také letošní turistická sezóna, která
začíná počátkem měsíce dubna a s ní i svátky jara
VELIKONOCE.
Jak již jsme se zmínili v minulém čísle od
1. BŘEZNA jsme pro vás připravili v prodejně
U SVATÉ KATEŘINY na náměstí Míru 209
VELIKONOČNÍ NABÍDKU tradičních výrobků, které jsou s velikonočními svátky úzce spjaty.
V letošním roce budou její součástí také mimo
jiné klasické klapačky a velké řehtačky. Stejnou
kolekci najdete při otevření naší druhé prodejny
na nádvoří blatenského zámku počátkem dubna.
Srdečně vás zveme k návštěvě. Oslavte spolu
s námi letošní svátky JARA!
A neberte příliš vážně pranostiku:
BYŤ BY BYL PRVNÍ JARNÍ DEN JAK NA
ZAKÁZKU, PŘECE NECHOĎ JEŠTĚ NA
PROCHÁZKU, AŤ TVÉ ZDRAVÍ NEZTRATÍ
SVOU SÁZKU.
Krásné jarní dny přeje
Eva Fučíková
Lidové řemeslo Blatná
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Galerie a infocentrum

TVRZ LNÁ�E
z v e s r d e�n�

na výstavu

P E R N ÍK O V É
V E L IK O N O C E
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Po stopách železné opony
Dům dětí a mládeže v Blatné vás zve
na posezení se známými cyklisty Františkem Šestákem a
Františkem Hejtmánkem a povídání o jedné z jejich cest
– tentokráte:

Napříč Evropou od Baltu
k Jadranu
11. 3. 2010 /čtvrtek/ v 18.00 hod
v DDM Blatná

V e l i k o n o � n í p e r n í � k y a d e k o r a c e G a b r i e l y � e l ko vé z D o b ši c
d o p l n � n é pr a c e m i kl i e n t� D o m o va P e tr a v M a � ko v�

T vr z L n á � e
2. b � e zn a – 2. du b n a 2010
P O - P Á 9:30- 15:30
P�ij�te na�erpat atmosféru svátk� jara !

Program na březen 2010

Pravidelný program
PO: 8:30 - 11:30 program 9:00 – 10:30
15:15 - 16:00 Kapříkova ﬂétnička

ÚT: 8:30 - 11:30 děti 0 – 12 měsíců (cvičení pro mimi 10:00 – 10:30)
14:30 - 15:30 hodin – Šikovné ploutvičky
ST: 8:30 - 11:30 program 9:00 – 10:30
15:00 - 17:00 volná herna (pro děti do 6 let)
ČT: 8:30 - 11:30 volná herna
15:30 - 16:15 Angličtina s Kapříkem
16:30 - 17:30 Angličtina pro opravdové i falešné začátečníky
Předběžný program na pondělí a středy
1.3. - Odemykáme jaro
3.3. - Kapříci v rybníčku
8.3. - Blíží se Velikonoce
10.3. - Chobotnice z PET lahve
15.3. - Velikonoční beránek
17.3. - Jarní věneček
22.3. - Narozeninová párty pro děti narozené v měsících leden, únor
a březen –hlaste se do 18.3.
24.3. - Těšíme se na Velikonoce!
29.3. - Vyrábíme velikonoční vajíčko
31.3. - Pomlázka je tu!
Středa 24.3. od 15.00 hod.
pohádka Sůl nad zlato – hrají děti z dramatického kroužku ZŠ JAK
Blatná tělocvična ZŠ Holečkova ul. (Vinice)
Velikonoční tvořivá dílna maminek – ve středu 10., 17. a 24. března
2010 od 20.00hod.
- více na www.mckaprik.estranky.cz

13 let v Hospodě U Datla
Menu: pátek 19.3.

Pivo za 13 Kč

Sobota 20.3. od 20.00 koncert
Mordors gang /Psychobilly swing trio Plzeň/
Host: Twisted rod /rockabilly Praha/
Neděle 21.3. od 11.00 :
Vítání jara – Neandrtálské téma hraje –
Anča Band /Chleevbilly Blatná/
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Mažoretky PREZIOSO Sokol
Blatná Jihočeským talentem
roku!
Každým rokem je v Jihočeském kraji pořádána anketa o nejlepší talentované osobnosti uplynulého roku. Odborná porota letos vybírala výjimečné
děti ze tří set nominovaných a slavnostní udílení cen proběhlo v koncertní
síni Jihočeské komorní ﬁlharmonie v Českých Budějovicích.
Do tohoto ﬁnále se díky svým úspěchům na Mistrovství Evropy za
rok 2009 dostaly hned dvě naše sólistky – Adéla Flanderová a Evelyne
Augierová. K naší velké radosti se navíc obě dvě skvěle umístily: 1. místo
získala Adéla Flanderová a 2. místo Evelyne Augierová (obě dvě v kategorii
umělecké – taneční).
Nejen, že nás oba tituly Talent roku velmi potěšily, ale tento večer
byl také skvělým kulturním zážitkem s mnoha krásnými vystoupeními
oceněných dětí.
Vaše mažoretky PREZIOSO

Blatenské infocentrum
a cestovní kancelá� Ciao… aktuáln�:

V minulém �ísle jsme Vás informovali o turistické
návšt�vnosti našeho m�sta v roce 2009, p�esn�ji o
návšt�vnosti v informa�ním centru a cestovní kancelá�i
Ciao…, sídlící pod Blatenskou v�ží. Pokud jste tuto
informaci nezaznamenali, tak v�zte, že návšt�vník�
p�ímo k nám do informa�ní kancelá�e v lo�ském roce
zavítalo neuv��itelných 9.116.
Též jsme Vás seznámili s dotazy, které byly vy��eny
nej�ast�ji. Nyní Vám nabídneme grafický p�ehled
návšt�vnosti v jednotlivých m�sících. Samo sebou, že v lét�, v dob� prázdnin a dovolených, kdy
sluní�ko p�kn� h�eje, je turismus v plném proudu. V srpnu jsme zaznamenali nejv�tší po�et turist� b�hem
roku a to 1.756 osob. V �ervenci do Blatné zavítalo 1.678 cestovatel� a �erven byl t�etím nejvíce
frekventovaným m�sícem v roce 2009, kdy náš práh p�ekro�ily 1.424 osoby. Mnoho turist� a cyklist� si u
nás vybralo mapu �i pr�vodce, podle kterých v dalších dnech procházeli a projížd�li po blatenském
regionu. Zavítalo k nám také hodn� turist� ze zahrani�í. Nej�ast�ji se u nás zastavovali Holan�ané. Dále
to byli N�mci a Rakušané, z nichž n�kte�í pátrali po své rodin� pocházející práv� z Blatné �i blízkého
okolí. V takovýchto otázkách již máme pom�rn� velkou praxi a rádi pom�žeme. Velice milou návšt�vou
byla skupinka pán� – cyklist�, kte�í k nám zavítali ze Spojených Stát�. Projížd�li na kole po
jižních �echách a u nás na�erpali mnoho informací o zajímavých místech ležících na
jejich plánované trase a samoz�ejm� se zajímali o dobrou restauraci, hosp�dku, kde se
lze b�hem horkého dne osv�žit a také o místo, kde složit hlavu po náro�ném dni.
V takových chvílích jsem ráda, že mohu nabídnout svoji plynulou angli�tinu, které jsem
nabyla na svých cestách po jižní polokouli �. �asto se u nás také zastavovaly d�ti
z d�tských tábor� p�i svých výletech. Velkou �ást z našich návšt�vník� vždy tvo�í
Blate�áci. Ti se zajímají naopak o místa Blatné vzdálen�jší a na své cesty se u nás
vybavují mapou �i pr�vodcem, nebo se rovnou zú�astní n�kterého z našich zájezd�, kterých ve
spolupráci s �eskými, ale i n�meckými s rakouskými cestovními kancelá�emi nabízíme ro�n� n�kolik
statisíc�. P�ij�te se p�esv�d�it.
Pro lepší p�edstavu o návšt�vnosti b�hem roku Vám poslouží uvedený graf, který zachycuje po�et
návšt�vník� v jednotlivých m�sících v roce 2009.

1678

1800

po�et návšt�vník�

1600
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PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY a E-mailové
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ČAS SE JE UČIT ?
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b�ezna

NEJDOU VÁM CIZÍ JAZYKY, NEMÁTE

1756

1400

453

Nutná rezervace místenek!

Místenky možno rezervovat do 19.

Další informace na http://tvrz.lnare-obec.cz

1424

290

Tvrz Lná�e
23. b�ezna 2010 od 18:00

Prodej rezervovaných místenek bude probíhat v den konání od 17:00.

2000

314

vedoucím zámeckého parku ve Šti�ín� a bývalým �editelem Botanické zahrady
P�írodov�decké fakulty UK v Praze

cena:

Po�et návšt�vník� b�hem roku 2009

600

Spisovatelské posezení
s RNDr. Václavem V�tvi�kou

nebo na tel.: 380

Vendula Hanzlíková a Váš Ciao… team

800

Vás srde�n� zvou na

na adrese: tvrzlnare@blatna.net

D�kujeme za Vaši návšt�vu a t�šíme se na Vaši p�íze� a na vid�nou.
Turistická sezóna, milí p�átelé, skoro za�íná…

1000

Svazek obcí Blatenska
a
Galerie a infocentrum
Tvrz Lná�e

�erven

�ervenec

m�síc

Srpen

Zá�í

�íjen

Listopad

Prosinec

KURZY—ANGLIČTINA/FRANCOUZŠTINA
MICHAELA ZACHOVA
Tel: 606 519 359;
e-mail: michaela.zach@email.cz

Číslo 4 / strana 8

Blatná 5. března 2010

Velké masopustní veselí v Sedlici
zahájila dělová rána a oddání
Bakusky s Bakusem starostou města
Sedlice - Před devíti lety obnovili sedličtí
občané slavnou lidovou tradici- masopust. Od té
doby se rok co rok v hojném počtu scházejí na
náměstí před radnicí, aby hodili všechny všední
starosti za hlavu a užívali si ve velkém stylu.

Masopustní tradice se zde neomezuje jen na
průvod městem- sedličtí si vzali za své i pohřbívání Bakuse, které k tomuto prastarému obyčeji
neodmyslitelně patří.
Pravidelně je zde v onen sváteční den k vidění
okolo padesáti maškar. Letošní rok byl v tomto
ohledu průlomový- požádat starostu města o povolení k rozpoutání maškarní merendy se vydalo
více jak osmdesát masek. Starosta František Kopáček a místostarosta Jiří Rod rovněž dokázali, že
mají vytříbený smysl pro humor a nezkazí žádnou
švandu. Místostarosta se „blýskl“ v originálním
babském převleku, jeho nadřízený upoutal všechny přítomné především letitým a roztřepeným
kloboukem s tak širokou krempou, že by mu ho
záviděli i tři mušketýři. Úderem desáté hodiny
dopoledne se rozlehla Sedlicí ohlušující rána
z malého kanónu, který obsluhoval obecní policajt v podání Josefa Rejla. Znamení, že je čas
odstartovat zábavnou show. Za hlasitého aplausu

a smíchu obecenstva volení představitelé Sedlice
předvedli skvostnou estrádu s nádechem politické satiry a jako zlatý hřeb veselé čtvrthodinky
starosta oddal Bakuse s těhotnou Bakuskou. Na
závěr ceremoniálu pak vydal kýžené úřední povolení k pochodu masopustního
průvodu městem.
„Já moc vítám iniciativu
a nadšení našich obyvatel.
Vždycky jsem byl pro to, aby
se lidé v Sedlici dokázali zabavit sami“, neskrývá potěšení starosta František Kopáček,
„My s panem místostarostou
u toho nemůžeme chybět,
snažíme se jít příkladem a nebát se udělat si legraci sami ze
sebe. Proto ze sebe dobrovolně děláme maškary, módíme
se tak, abychom vždycky
naše spoluobčany překvapili a pobavili. Na závěr
merendy se provádí sadba Bakuse a Bakuska nám
porodí pro nový rok malého nástupce. Starého
Bakuse , který si už své odsloužil, pohřbíváme
přesně podle tradice.“ První muž města se poté
vrací ve vzpomínkách do časů, kdy masopust
slavili sedličtí ještě pěkně
postaru: „Pamatuji si doby,
kdy v průvodech převládaly
lidové masky- medvědář
s medvědem, dragounská
jízda, báby s nůší. Dnes se
masky kupují v papírnictví
nebo marketech. Dnes je masopust o poznání modernější.
Jako by se z něho vytratily
klasické staré prvky. Před
čtyřiceti lety, kdy jsem hrál
jako muzikant na tehdy posledním masopustu, byli lidé

Velikonoční tvořivá dílna
Středa 10. 3. 2010 – Zajíci ze sena –

cena 30,- Kč (poplatek za materiál)
- dle svých možností si přineste s sebou tavnou pistoli a vlasec

Středa 17. 3. 2010 – Panáčci z květníků, zápichy do květináčů odlévané ze sádry – cena 100,-Kč (poplatek za materiál
- přineste si s sebou stuhu, tavnou pistoli, zbytky látek
- účast nahlásit do 15.3. (je třeba zajistit dostatečné množství materiálu)

Středa 24. 3. 2010 – Velikonoční věnec na stůl či na dveře
- cena 20,- Kč
- přineste si s sebou tavnou pistoli, vyfouknutá vajíčka (mohou být i
nabarvená), stuhy, umělé květiny, velikonoční dekorace …

- v herně MC Kapřík (ZŠ Holečkova ul. – Vinice) vždy od 20.00 hod.
- více na www.mckaprik.estranky.cz
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náramně odvázaní a pro pobavení ostatních dělali
doslova psí kusy. Dnes se zdá, že existuje jakoby
ostych. Všechno se prostě nedá koupit a zařídit“,
končí svůj monolog František Kopáček.
Na devátém masopustním průvodu měl své
důležité poslání elegantní smrťák s kosou- ostatně
jako každý rok. „Bez smrťáka to prostě nejde
a zatím jsem vždycky tuhle úlohu zastával já.
Musím vydržet až do samého konce, aby starého
Bakuse měl kdo popravit. Alkohol ve větší míře
je mi zapovězen, abych si neusekl nohu“, směje
se vykonavatel závěrečného aktu, který si přeje
zůstat v anonymitě.
Rovněž obecní policajt Josef Rejl je nepostradatelnou postavou sedlické merendy: „Moje
uniforma je doma vyrobená. Mám ve skříni ještě
tři další, potřeboval bych do nich navléci další
jedince, ale bohužel- nejsou lidi!“ S výjimkou
premiérového masopustu byl přítomen na všech
ročnících a prý vždycky v pořádku a střízliv
dorazil až na pohřbívání Bakuse: „Tahle akce je
náramná a moc potřebná. Lidi se přece nemohou
pořád poddávat starostem a tohle je vynikající
příležitost, jak zapomenout, poveselit se a odreagovat,“ míní Josef Rejl, který si letos mohl
stěžovat jen na jednu maličkost- a sice, že mu
zamrzla trubka.
Škoda jen, že nelze masopust opakovat
alespoň několikrát do roka. Ono přece jen těch
starostí a problémů přichází s postupem doby
čím dál víc.
Vladimír Šavrda
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Bohumil Syřínek – udělení čestného vyznamenání im memoriam
„Bráchu už mi tohle bohužel nevrátí“, říká Roman Syřínek v reakci na udělení čestného vyznamenání im memoriam staršímu sourozenci Bohumilovi, kterého v srpnu 1969 zastřelili milicionáři.
v mých silách a možnostech. Ten člověk nemohl
Čížová / Bošovice: 21. srpna 1968 překročila
být normální, když byl schopný střílet do dětí.
hranice tehdejší Československé socialistické reA vůbec i ostatní milicionáři- vždyť to, proboha,
publiky vojska pěti států Varšavské smlouvy, aby
byli tátové od rodin!“, kroutí nechápavě hlavou.
nás „zachránila ze spárů“ údajné kontrarevoluce.
Loni v listopadu bylo Bohumilu Syřínkovi im
Následně okupanti v sovětských uniformách pomemoriam udělena čestná plaketa. Stejně tak dalvraždili desítky nevinných a bezbranných občanů,
ším čtyřem obětem nepokojů v roce 1969. Plaketu
včetně žen a dětí.
odjel převzít do Prahy bratr Roman s manželkou:
O rok později, v srpnu 1969, se odehrála nová
„Necítil jsem se tam vůbec dobře. Vedle mě seděla
krveprolití. Tentokrát však už zabíjeli čeští nohslepaní, které v srpnu 1969 zastřelili v Brně sestru,
di sovětských okupantů - Lidové milice a oddíly
tehdy teprve sedmnáctileté děvče- a ta se úplně
SNB. O život přišlo pět osob. V Praze vyhasl mlapsychicky zhroutila! Vůbec jsem dění kolem sebe
dý život teprve čtrnáctiletého Bohumila Syřínka
nevnímal, nevím, kdo mi plaketu předával ani kde
z nedaleké obce Čížová na Písecku. Kluka, který
to bylo. No, tak jsem dostal medaili- bráchu mi to
se jen ocitl ve špatnou dobu na špatném místě.
bohužel nevrátí“, konstatuje Roman Syřínek.
Kluka, který tam prostě neměl být a který tam
Bohumil Syřínek byl uložen k věčnému
prostě nepatřil.
spánku do hrobu na hřbitově sv. Jakuba v rodné
Jak to tehdy všechno vlastně bylo? O tom
Čížové. Na pohřeb přijelo mnoho lidí- kamaráBlatenským listům dnes referuje starší bratr
dů, trampů, spolužáků,
Bohumila Syřínka Roman,
obyvatel okolních obcí.
žijící s rodinou v obci BoPřijeli však také estébáci,
šovice: „Mně bylo tenkrát
aby si poslední rozloučedevět let. Brácha se v onen
ní se čtrnáctiletým chlapinkriminovaný den vracel
cem „ pohlídali“. A od té
z trampování na Slovensku
doby hlídali celou rodinu
se svým kamarádem a boSyřínkových.
hužel zrovna přes Prahu,
Přišla normalizace.
kde se tehdy konaly protiSoudruhům nestačilo,
sovětské demonstrace. V té
že se rodina Syřínkodobě už měl děvče- svoji
vých musí těžce vyrovprvní lásku - a ona žila
návat se smrtí svého
právě v Praze. Stačil se
syna a bratra. Roman
s ní ještě sejít, než došlo
nebyl přijat na vysokou
k tragédii. Jmenovala se
školu. Začal tedy praIvana. Po bráchově pohřbu
covat v energetických
už jsem ji potom nikdy
závodech RČB. Oženil
neviděl.“ Bohumil Syřínek
se, po čase se mladým
se ocitl náhodou na Tylově
manželům narodil syn,
náměstí, kde esenbáci a mikterému dali jméno Jan.
licionáři rozháněli násilím
„ V zaměstnání jsem byl
jednu z manifestací: „Byl
zasažen dvěma výstřely Bohumil Syřínek z Čížové, zastřelen ve 14 letech asi jediný, kdo nevstoumilicionáři.
pil do KSČ. Jednou si
do břicha. O týden později
mně předvolal ředitel a řekl mi jasně: „Jestli se
smrtelným zraněním podlehl v nemocnici. Táta ho
nepřihlásíš do strany, počítej s tím, že tvůj kluk
navštěvoval každý den. A pak jednou přišel a řekl
se prostě nedostane na žádnou školu a nikdy stumi, že je můj starší brácha mrtvý. Bližší podrobdovat nebude!“ A tehdy mi to všechno konečně
nosti uvést nemůžu, vím jen, že bráchu zastřelili
došlo. Rozhodl jsem se proto, že z téhle země
milicionáři z Okuly Nýrsko.“ Bratři Syřínkovi si
musíme pryč!“, vzpomíná Roman Syřínek. A tak
byli velice blízcí: „Když jsem něco provedl, on
se také stalo. „ Měl jsem ve Spojených státech dva
to za mně narovnal. Pamatuju si, že mi spravoval
bratrance. S jedním z nich jsem se domluvil na
jízdní kolo. Byl to pro mně prostě můj starší brápodrobnostech, i na tom, že Honzíka dostaneme
cha, co měl v krvi tramp a cyklistiku a bezstarostdo Spojených států přes Červený kříž, v krajním
ně si vychutnával život, než mu ho vzali.“ Nikdy
případě že ho propašujeme sebou. Nakonec jsme
nebylo zjištěno, kdo konkrétně zabil výstřely ze
odjeli přes Jugoslávii do Rakouska a odtud po
samopalu čtrnáctiletého Bohumila Syřínka , žáka
devíti měsících do Ameriky sami. Dopadlo to tak,
8. třídy Základní školy v Písku. Ostatně v tomto
že jsme s manželkou nakonec našeho Honzíka
směru ani nebylo vedeno žádné vyšetřování. Ani
neviděli dvacet měsíců. Komunistický režim
po roce 1989 ne. „A taky vedeno nebude“, proho sprostě zadržoval v Československu jako
náší Roman Syřínek , „Vždyť všechno zůstalo
rukojmí. Bylo to pěkné svinstvo“, ulevuje si od
při starém! Skoro všude zůstali na svých postech
plic dnes padesátiletý Čechoameričan. Zásluhou
lidé, kteří tam byli už před „sametem“. A oni
Červeného kříže se ale nakonec rodina v zemi
přece nepůjdou sami proti sobě! Nikdo z nich
svobody shledala a mohla vykročit vstříc nové
nemá zájem, aby pravda vyšla najevo! Smrt mého
budoucnosti.
bráchy není ojedinělý případ v téhle republice,
Manželé Syřínkovi emigrovali v roce 1983.
takových případů jsou stovky. Samozřejmě bych
Začátky v neznámém prostředí byly hodně krušbyl rád, aby ten střelec byl potrestán, ale není to

né. „Byli jsme téměř bez prostředků, zažili jsme
i hlad, prostě jsme strádali. Nakonec jsme získali
nějaké počáteční zaměstnání a to nám umožnilo
nakoupit nějaké ovoce a jiné zboží a posílali
jsme Honzíkovi balíky. Až za dlouhou dobu jsme
se od rodičů dozvěděli, že balíky byly během
přepravy otvírány a obsah znehodnocován“,
sděluje Roman Syřínek. S vlastní cestou do USA
pomohla mladým manželům organizace nedávno
zesnulého Ivana Medka, která jim půjčila peníze
na letenky.
Zpět do vlasti se už zaopatřená rodina Syřínkových vrátila až v roce 1998. „Ale to jen proto,
aby tu po smrti mého otce nezůstala maminka
sama. Jinak bychom se sem dobrovolně nikdy
nevrátili“, zdůrazňuje Roman Syřínek, který je
poměry v našem státě oprávněně zhnusen. Dodnes
nemá české občanství, nemůže ani volit.
Poznámka: Při nepokojích v srpnu 1969 bylo
kromě již zmíněných pěti obětí zraněno 49 osob.
Následně došlo k zatčení 2414 jednotlivců. Socialistické soudy jich pravomocně odsoudily 1526.
Vladimír Šavrda

Napij se ze mě
Aneb záchrana světa
Dávám Ti já svoje tělo
Které se teď rozhořelo
Dala bych i svoji duši
Když říkáš, jak mu to sluší
Bůh Otec šil tyhle šaty
Mé vlasy, oči, rty
A ty
Dřív, než je odložím
V truhlu Matky Země
Napij se teď ze mně
Měl jsi mne potkat, to teď vím
Byl´s kouskem snu před zrozením
Dávný´s přítel z éry temna
Ani já nebyla věrná
Napravit teď já všechno smím
Jsem dotyk světla, už ne stín
Dneska tuším souvislosti
Je život Bohem tkaný sen
My v něm učňové a hosti
A sklizeči, když zasejem´
Já rozsévat chci mír a klid
Mé věčné mládí můžeš mít
Být pevný bod všehomíra
Bys bez lásky neumíral
Mou lásku můžeš uchopit
Nechtěj nic míň, vše můžeš mít
Když projdeme její branou
Všechny životy přehlédneš
A tvé ženy necháš stranou
Stanou se perlami
V Kronice nad námi
Budem´ slunečným Teď
Sladký nektar odpuštění
zranění a opuštění
z poháru bude přetékat
Nebudu soudce ani kat
Světlem Pána ochráněni
Pojednou stanem´ se Světlem
Poutníku ztrápený
Napij se teď Země
Napij se Teď ze Mě
A. D. 2009
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AUTODOPRAVA
Dodávkovým vozem s p�ív�sem

FORD Transit

Kapacita 3 + 3 EUR palety
( 6 + 6 m3 ; 1000 + 800 kg )
�� Jednorázové objednávky
�� Pravidelné p�epravy
�� Rozvážková služba
�� St�hování

� 777 268 264
Prodám byt 3+1 Nad Lomnicí v Blatné
71m2 s halou a lodžií + sklep.
Situovaný do klidné části sídlišt, nízký nájem, 3 patro s výtahem.
Volný duben 2010.
Informace na tel. 602 65 95 45

Pronajmu byt 3+1 (72m2) s balkonem
Byt po kompletní rekonstrukci.
Zn. Jen vážnému dlouhodobému
zájemci
Tel. 724 005 257 (po 16 hod.)

Pronajmu zděný byt 2+1 v Blatné.
Balkon,sklep,plastová okna, částečně zařízený. Volný od 1.5.2010.
Kontakt: 602409725

ZMĚNA ČÍSLA VETERINÁRNÍ ORDINACE:
383 393 019

MVDr. Viktor Stošek

VETERINÁRNÍ ORDINACE BLATNÁ

tel. 383 393 019, mob. 603 863 933
e-mail: viktor.stosek@tiscali.cz, www.veterina.blatna.cz
Na Tržišti 727, Blatná

ORDINAČNÍ HODINY Po - Pá
7.00-8.00
8.00-12.00

asistentka: vakcinace, čipování (lékař na telefonu)

veterinární lékárna a obchod (krmiva, doplňky, potřeby)

14.00-18.00
Mimo ordinační hodiny + so+ne na tel.: 603 863 933.
Nové přístrojové vybavení: VYŠETŘENÍ KRVE - krevní obraz,
biochemické vyšetření - výsledky do 5 min.
RTG
DIGITÁLNÍ ULTRAZVUK
STOMATOLOGIE - ULTRAZVUK NA ZUBNÍ KÁMEN,
ZUBNÍ VRTAČKA
OTOSKOP - vyšetření uší
ORTOPEDIE - jednoduché zlomeniny, ﬁxace
DIGITÁLNÍ VÁHY
Další:
LARYNGOSKOP, ENDOSKOP, REFRAKTOMETR,
GLUKOMETR, AMBU VAKY
Podrobnější informace na: www.veterina.blatna.cz
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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.
vás zve na

„KELTSKÝ VEČER“
27.3.2010 ve 20:00 hodin
vystoupí SHANNON
a
taneční skupina GALL-TIR
konzumovat se bude

„ČERNÉ PIVO A IRSKÁ WHISKY“
OMEZENÁ KAPACITA MÍST
Předprodej vstupenek na tel. čísle: 383 49 11 27
další informace na www.tvrzkadov.cz
Základní škola J. A. Komenského v Blatné
spolu se
Sdružením rady rodičů a přátel školy
vás srdečně zve na společnou akci

VELIKONOČNÍ
JARMARK

POZVÁNKA
NA
VELIKONO�NÍ
VÝSTAVU
SRPDŠ p�i ZŠ TGM Blatná
Vás srde�n� zve na prodejní výstavu
prací žák� naší školy, která se uskute�ní

ve �tvrtek 25 . 3 . 2010
v pátek 26 . 3. 2010
vždy od 9,00 hod do 16,00 hod
v ZŠ TGM Blatná

Výstava bude zahájena 25. 3. 2010 v 9,00 hod
vystoupením d�tí ze ŠD a d�v�aty
z kytarového kroužku

připravili jsme pro vás

na čtvrtek 25.března 2010 od 15.00 hod.
bohatý program:

- kulturní vystoupení žáčků prvního stupně
- ukázky zdobení velikonočních perníčků a cukrovinek
- výroba velikonočních dekorací spojená s prodejem
- možnost vlastní výroby drobných dárků
- občerstvení

T�ŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠT�VU .
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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��

Autodílna AMK Blatná
Riegrova 773, 388 01 Blatná
Tel: 383 422 634
Mob: 603 732 579
Provádíme:

► Pneuservis, včetně dodání
pneumatik různých značek
► Vyhledávání a odstraňování
elektronických závad diagnostikou
Bosch
► Veškeré mechanické opravy vozidel
► Karosářské práce
► Lakování vozidel

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

► Prodej autobarev
► Prodej náhradních dílů


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

�

�
�
�
�

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

�383423982; 736767624
prodejna v areálu sila Blatná

��
��
��
��
��
��
��
��

�����������

�

�

�
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K ULTURNÍ KALENDÁR

Úterý 9. března – sokolovna 19,00 hod.
Divadlo PALACE

MILÁČEK ANNA

Světově proslulá komedie o tom, že není
šikovné přivést si domů milence právě, když má
váš manžel v ložnici svou přítelkyni. Ještě, že je
tu služka ANNA.
Hrají : M. Hudečková, D. Prachař, L. Rybová,
S. Rašilov, V. Hybnerová
Předprodej vstupenek na odd. kultury
Pondělí 15. března – sokolovna 8,30 a
10,00 hod.
Představení pro MŠ a I. st. ZŠ

OBUŠKU Z PYTLE VEN

- klasická pohádka na motivy K. J. Erbena
v muzikálovém zpracování
Středa 24. března – sál ZUŠ 10,00 hod.

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ pro
školy
Čtvrtek 25. března – sál ZUŠ 17,00 hod.

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ pro
veřejnost
Úterý 30. března – zámek 19,00 hod.
Koncert KPH

VIOLONCELLOVÝ
DVOJKONCERT

Jiří Hošek – violoncello, klavír
Dominika Hošková – violoncello
Doc. Mgr. Jiří Hošek je český hudebník, klavírista, violoncellista a hudební pedagog. V sedmdesátých letech vystudoval hru na violoncello na
pražské konzervatoři a poté pokračoval ve studiu
violoncellové hry na pražské AMU. Je pokládán
za jednu z nejvýraznějších postav interpretačního
umění současnosti. V domácích i zahraničních
soutěžích získal mnohá ocenění.
Dominika Hošková začala hrát na violoncello
ve čtyřech letech pod vedením svého otce doc. Jiřího Hoška. Úspěšně se zúčastnila řady soutěží,
sólově koncertovala s mnoha významnými hudebními tělesy. V roce 2006 byla nominována
na Premiérovou listinu ČHF pro nejlepší mladé
interprety.
Program : J. Haydn, A. Kraft, J. Offenbach ..
Pro předplatitele platí permanentní vstupenky
na sezonu 2009/10
Sobota 6. března – sokolovna – 19,00 hod.

ŠIBŘINKY

Hraje: Anča Band
Sport :
Sobota 27. března
Zahájení cyklistické sezony

MEMORIÁL CH. BATTAGLII,
S. ŘÍHY, M. KREJČÍHO
Start ve 13,30 hod. u budovy ZŠ v Sedlici
Délka okruhu 23 km

Vhodné pro všechny věkové kategorie a pro
všechny stupně výkonnosti
Pořádá Sdružení cyklistické všestrannosti ve
spolupráci s MěÚ Blatná a MěÚ Sedlice
Připravujeme na duben:
SDO – divadelní představení
MASÉR V DÁMSKÉ LÁZNI

Číslo 4 / strana 13
Koncert KPH - BELADONA QUARTET
L. Kopsová – housle, M. Pospíchalová
– housle, K. Hegnerová – viola, P. Jahodová
– violoncello
Divadelní představení – Dezertér z Volšan
Hrají: O.Navrátil – hlavní role, O. Špráchalová, J. Jurištová, P. Oliva, L. Jeník …..
Nenapravitelný ﬂamendr, hlídaný na příkaz
manželky sluhou, to přežene s koňakem………
Předprodej vstupenek 22. 3. 2010 na odd.
kultury

Program kina – březen 2010

Středa 3. 3. v 19:00 hod.
Komedie USA, 2009, 100 minut, v českém
znění

PRINCEZNA A ŽABÁK

/Falcon/
Walt Disney Animation Studios uvádějí muzikál Princezna a žabák, animovanou komedii
zasazenou do velkého města New Orleansu. Od
tvůrců ﬁlmu „Malá mořská víla“ a „Aladdin“
přichází klasická pohádka s moderní zápletkou.
Zachycuje krásnou dívku jménem Tiana (ANIKA
NONI ROSE), žabího prince, který zoufale touží
stát se opět člověkem a osudný polibek, který oba
dovede do veselého dobrodružství tajuplnými
bažinami Louisiany.
Vstupné 70,- Kč

Mládeži přístupno

Čtvrtek 4. 3. v 20:00 hod.
Melodrama, krimi Dánsko, 2008, 105 minut,
s titulky

UKRUTNĚ ŠŤASTNI

/Cinemart
Cyklus - Nejen pro středoškoláky
Málem skončil taky v bažině...
Dánský ﬁlm, který vyhrál hlavní cenu na
karlovarském ﬁlmovém festivalu v roce 2008.
O policistovi, který se ocitne v dánském Zapadákově.
Vstupné 50,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Pátek 5. 3. v 20:00 hod.
Rodinný/komedie USA, 2009, 92 minut,
v českém znění

HERKULES 3D

/GO Crazy/
3D
Malý Herkules, který je polobohem, žije se
svým otcem, Diem, nejvyšším z Bohů, a vychovává ho Sokrates.

Princezna a žabák

Herkules by se chtěl podívat na Zemi,
chodit tam do opravdové školy a poznat život
obyčejných dětí. A tak jednoho dne z Olympu
uteče a dostane se do dnešní Californie. Potkává
třináctiletého Curtise, který ho vezme k sobě
domů. Herkulovi se splní jeho sen a začne chodit
s Curtisem do opravdové školy. Na Zemi však
mezitím dorazí i Marduk, věčný rival Dia, který
chce Herkulovi zabránit v jeho návratu na Olymp.
Marduk by chtěl, aby Zeus uznal, že Marduk je ze
všech nejmocnejší a že jeho Babylon je pravým
domovem všech Bohů...
Vstupné 100,- Kč

Mládeži přístupno

Středa 10. 3. v 17:30 hod.
Animovaná pohádka Finsko/Německo/Rusko/
VB, 2007, 78 minut, v českém znění

SKŘÍTEK ROLLI

/Go Crazy
Rolli je malý skřítek, který žije společně
se svými kamarády v malé lesní vesničce plné
skřítků. Rolli je typický trol, uličník a rošťák,
s hlavou plnou lumpáren a zlomyslností. Nerad
se koupe, nerad rozdává pusinky a dělá vlastně
nerad všechno, co je správné a co by měl malý
trolík dělat. Když se Rolli seznámí s krásnou
elfkou Millie, je sám překvapený z toho, že se
mu někdo tak hodný a milý, kdo má rád květiny
a hezké věci, může líbit, Ellie je totiž přesným ztělesněním všeho, co trolové nemají rádi. Jednoho
dne se však elfí les začne proměňovat v kámen
a jedinou nadějí na záchranu je kouzelné srdíčko,
které je ukryté v Zemi věčné zimy. Rolli a jeho
trolí kamarádi musí spojit síly s elfy a společně
se vydat na dobrodružnou výpravu za srdíčkem,
které zachrání jejich vesnici a zabrání tomu, aby
se celý svět proměnil v kámen.
Vstupné 90,- Kč

Mládeži přístupno

Číslo 4 / strana 14

Blatná 5. března 2010

S PORT

MOTOKROSOVÁ NADĚJE
Z BLATNÉ

„Na závodišti jsme s kluky od konkurence přátelé, ale jakmile nás
pustí na trať, bojujeme každý sám za sebe. Bez soubojů to nejde, ale
jsou za všech okolností vedeny v duchu fair play“, zdůrazňuje velká
motokrosová naděje z Blatné, osmnáctiletý Martin Finěk
Přes svůj mladý věk je osmnáctiletý Martin Finěk z Blatné v oblasti motokrosu ostříleným a uznávaným borcem. Jeho jméno má v této „branži“ dobrý
zvuk. Martinova motokrosová kariéra se začala psát v jeho sedmi letech,
kdy začal závodit ve třídě 50 ccm. O rok později přestoupil do kategorie 65
ccm. V ní se stal roku 2001 mistrem ČR. Rok 2002 už byl ve znamení třídy
85 ccm. V té roku 2005 dokázal dosáhnout na 4. místo v Mistrovství ČR.
V témže roce ještě startoval na Mistrovství světa juniorů, kde se kvaliﬁkoval do závodů, nicméně na bodovaná místa nedosáhl. Předloni hájil české
barvy na Mistrovství světa juniorů v Holandsku. Loni se umístil celkově na
Mistrovství ČR ve třídě MX2 na páté pozici, stejného výsledku dosáhl na
Mistrovství ČR juniorů v téže třídě. V rámci Jihočeského kraje zvítězil.
„Už jako malý jsem toužil snad jako každý kluk závodit na mašině“,
svěřuje se na počátku rozhovoru úspěšný jezdec Martin Finěk. Svůj sen
dokázal s pomocí rodičů, přátel a sponzorů dotáhnout do reálné podoby.
Mnoho takových snů zůstává jen sny, které v průběhu času zapadnou. Tady
touha padla na opravdu úrodnou půdu.
„Jak to chodí na vašich motokrosových závodech? Kamarádíte s ostatními
kluky – závodníky nebo je mezi vámi kvůli rozdílné stájové příslušnosti
určitá bariéra?“
„Určitě mezi námi žádná bariéra
nestojí. Právě naopak. My tam jsme
jedna velká rodina, s kluky od konkurence jsme přátelé. Ale samozřejmě
jakmile nás pustí na trať, bojujeme
každý sám za sebe. Bez osobních
soubojů to nejde, ale jsou za všech
okolností vedeny v duchu fair play.
Nepamatuju si, že by se za ta léta
někdo dopustil nečestného jednání
nebo dokonce surovosti.“
„Motokros je hodně rizikový sport.
Určitě jste mu už za takovou dobu
musel zaplatit nejednu daň v podobě
zranění a úrazů“.
„To je pravda. Měl už jsem několik zlomenin - odnesly to ruce,
noha a taky klíční kost. Mimoto jsem
utrpěl několik otřesů mozku.“
„To zní až strašidelně. Stojí vám motokros vůbec za to?“
„Rozhodně stojí. Se zdravotní újmou se prostě musí vždycky počítat.
Rozhodně nejsem žádná výjimka na motokrosových dráhách- takhle „zřízení“
jsou všichni kluci, které znám.“
„Vy jste teď čerstvě po operaci ruky, jak vidím. Znamená to, že tréninky
se nyní nekonají a motorka odpočívá!“
„Tuhle roku jsem si pochroumal 28. září loňského roku na přeborech
v Lokti na Mistrovství republiky družstev. Od té doby jsem podstoupil už
čtyři operace. Chtěl bych věřit, že tahle byla poslední a že se co nejdřív
vrátím na závodiště.“
„Jezdíte sám za sebe nebo už patříte k nějaké stáji?“
„Jezdil jsem pořád sám za sebe. Od loňského roku už ale patřím ke
SPEED MOTO TEAMU, kde mám naprosto fantastické zázemí. Pomáhá
mi také několik sponzorů.“
„Jakou úlohu má ve vaší sportovní kariéře otec? Určitě podstatnou.“
„To rozhodně. Pomáhá mi od prvotních začátků- zabezpečuje mě, dělá
mi mechanika a má vždycky v zásobě dobrou radu. Koneckonců on sám
motokros jezdil, takže do toho dokonale vidí.“
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„Věnujete se i jiným sportům než
motokrosu?“
„Běhám, plavu, chodím do
posilovny, hraju ﬂorball.“
„Pamatujete si nejobtížnější
trať?“
„Tak to bylo určitě v Holandsku
na Mistrovství světa juniorů. Moc si
vážím toho, že jsem se mohl zúčastnit, ale fakt je, že nám „ naservírovali“ takovou „lahůdku“, na kterou
u nás vůbec nejsme zvyklí.“
„Účastníte se také motokrosových
závodů v okolí Blatné?“
„Jsem určitě rád, když se mohu
svézt doma. Přednostně startuju
na „Bělčické Višňovce“, kde se
mi to moc líbí. Účastním se také
krajských přeborů ve Strakonicích
a Českých Budějovicích. Domácí závody si můžu dovolit jet ale jen v tom
případě, že se zrovna nekoná něco prestižnějšího- a to bývá málokdy.“
„Chtěl byste se stát profíkem a motokrosem se živit?“
„Moc rád. Pokud to nevyjde, stejně bych v tomhle sportu chtěl zůstat
a jezdit aspoň Mistrovství republiky.“
„Máte doma i v obchodě vašeho otce vystavenu spoustu pohárů. Kolik
těch trofejí vlastně je?“
„Abych řekl pravdu, nikdy jsem je nepočítal, ale bude jich tak okolo
stovky.“
„Máte svůj sportovní vzor?“
„Mám. Je to bezkonkurenčně jezdec Mike Alessi.“
„Vaše nejoblíbenější tréninková trať?“
„V Nihošovicích.“
„Chtěl byste sám za sebe ještě něco dodat?“
„Chtěl bych poděkovat svému trenérovi Jaroslavu Čadkovi a za dlouholetou podporu městu Blatná, Albínu Veselému, ﬁrmě JSM Jaroslava Staňka,
Ladislavu Sýbkovi a samozřejmě stáji SPEED MOTO TEAM.“
„Děkuju za rozhovor a přeju další stovku pohárů do sbírky.“
Vladimír Šavrda

Cesta Miloslava Simandla
do hlubin koňské duše
Miloslav Simandl z Blatné dostal do kolébky dva vzácné dary - upřímnou
lásku ke koním a schopnost získávat důvěru a věrnost těchto ušlechtilých
zvířat. Stal se tak v dospělosti jedním z nemnohých vyvolených, kteří dokonale a do všech detailů probádali koňskou duši. Získal si vynikající pověst
zdatného chovatele a především cvičitele koní. Svá ušlechtilá zvířata mu už
za účelem převýchovy svěřili stovky bezradných majitelů a Miloslav ještě
ani v jednom případě nezklamal.
On sám má doma tři koně. Koníka Dannyho naučil pestré škále cviků
a dovedností. Jeho umění předvádí na veřejných exhibicích. Mimoto Miloslav Simandl na koni také závodí. Koním zasvětil svůj život a podle jeho
slov tomu tak zůstane i v budoucnosti.
O jeho vztahu k ušlechtilému plemeni a dalších navazujících tématech hovořil Miloslav Simandl pro naše noviny s upřímným zaujetím a nadšením:
„Jak vlastně vznikla myšlenka pořídit si koně? Kdy jste se poprvé posadil
na koňský hřbet?“
„Můj táta zdědil půlhektarový pozemek, který jsme společnými silami
upravili jako koňský výběh. Hned potom jsme ho obehnali dřevěnými ohradami. Jako první táta koupil kobylu Dianu, vzápětí pak pro mně krásného
poníka. Trvalo dlouho, než měla Diana hříbátko. Potom jsme museli prodat
chtě nechtě toho poníka. Hříbě, kterému jsme dali jméno „Danny“, jsem
nejprve vodil na procházky. Od dvou let jsem ho začal cvičit.
Co se týče mých jezdeckých začátků, nejdřív jsem se vozil na poníkovi,
a to jako sedmiletý. Pravda je, že zprvu jsem měl trochu strach a taky jsem
občas spadl. Postupem času jsem strach překonal.
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Za to, že chováme koně můžu poděkovat tátovi, pro kterého to byla a stále
je jeho vášeň. Tenhle „kaubojský“ styl ho náramně baví.“
„Vy ale nejste jen obyčejný jezdec a chovatel. Ke koním jste si vytvořil
mimořádný osobní vztah a oni vám bezmezně věří a respektují vás!“
„Pravdou je, že mě lidé kontaktují například v případě, kdy nemohou
dostat koně do dopravníku. To se stává často- koně mají prostě strach, třesou se po celém těle, jsou traumatizovaní. Mně se zatím podařilo koně do
dopravníku vždycky dostat, a to do půl hodiny.
Jezdci a chovatelé mi svěřují na převýchovu agresivní a parkurové koně.
Doposud mi jich rukama prošlo na pět set.
Co se týče drezúry mého Dannyho, začátky nebyly zrovna moc slavné.
Dost dobře jsem nevěděl, jak na to, ne a ne najít tu správnou metodu. Naučit
ho těžký cvik mi zabralo i celý rok. Dnes už spolu zvládneme nový cvik
během deseti minut. Danny je moc šikovný koník- zvládne takřka všechny
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„Kolik exhibic stihnete během roku?“
„Exhibice dělám v sezóně od března do září, než začnou závody. Loni
jsem vystupoval prakticky každou sobotu a neděli.“
„Po maturitě se chcete věnovat práci s koňmi nastálo nebo máte jiné
plány?“
„Chtěl bych zůstat u koní a živit se jejich výcvikem. Pokud by mě to
nezabezpečilo, stanu se podkovářem.“
„Jaké jsou vaše oblíbené trasy pro vyjížďky na koních?“
„Blatensko skýtá bohatý výběr.Jsou tu krásné louky a spousta klidných
cest.“
„Sledujete v televizi koňské dostihy? Zajímává vás, co se ve světě koní
odehrává jinde?“
„Určitě. Dívám se nejen na televizní přenosy závodů, ale na veškeré
pořady o koních, které stihnu.“
„Utrpěl jste při práci s koňmi také úrazy?“
„Tomu se člověk nevyhne. Jednou mě dokonce zalehla kobyla. Několikrát
mě kopli, utrpěl jsem zlomeniny rukou, měl jsem i přeraženou nohu.“
„Děkuji za rozhovor a přeji vám ve světě koní samé úspěchy.“
Známé rčení říká, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu.
Miloslav Simandl patří mezi ty šťastlivce, kteří si tu krásu mohou vychutnávat neomezeně.
Pro další info: www.miloslavsimandl.cz
Vladimír Šavrda

POZVÁNKA NA HOKEJBAL
TJ BLATNÁ DATELS-SK PEDAGOG Č.BUDĚJOVICE
V neděli 7. března 2010 startuje jarní část druhé národní hokejbalové
ligy v Blatné na zimním stadionu! Přijďte podpořit „Datly“ ve veledůležitém utkání „jara“ v boji o play-off. Zápas bude mít slavnostní nádech
v podobě představení zbrusu nových dresů domácích. Utkání bude, jak je
již tradicí doprovázeno hudební produkcí. Pro diváky je připraveno bohaté
občerstvení a divácká soutěž. Vlastní zápas odstartuje ve 14:00, doprovodný
program s rozcvičením týmů o půl hodiny dříve. Přijďte podpořit blatenské
hokejbalisty!

styly. Ze všech sil se mi snaží vyhovět. Cestujeme spolu po exhibicích jak
v Česku, tak i v zahraničí, všude, kam si nás pozvou. Hodně jsme žádaní
na dětských táborech, nechybíme na koňských přehlídkách a výstavách. Na
závodech často Danny vyhrává- jeho otec byl totiž výborný skokan. Důležité
je, že mi bezmezně důvěřuje, dává do toho všechno a proto podává dobré
výkony a dosahuje tak výborných výsledků. Jiným jezdcům jejich koně třeba
tolik nevěří – projevuje se to například tak, že škrtají kopyty o překážky.“
„Koně chováte na nějaké farmě?“
„Ano, máme kus za Blatnou farmu. Je to ale jen provizorní letní sídlo
bez elektřiny. V zimě máme ustájené koně na zahradě za domem ve městě.
Teď jsme přikoupili novou kobylku- křížence. Je to indiánský koník jménem
„Apavi“, což znamená v lakotštině „Slunce“. Už perfektně zvládá obtížné
výcvikové prvky jako sed a leh. Je náramně učenlivá. Od jara by měla vystupovat veřejně spolu s osmiletým „Dannym“.
„Chov koní určitě není levná záležitost, i když se jedná jen o tři exempláře.“
„Není. V létě je to celkem v pohodě, protože se koně pohybují v přirozeném prostředí, napasou se trávy a stačí je napojovat vodou. V zimě, kdy je
máme na zahradě, spotřebují balík krmení za týden. Pro výstroj na jízdu na
koni je tedy třeba sáhnout dost hluboko do kapsy. Lepší sedlo mě přijde na
nějakých třicet tisíc korun. Na projížďky přírodou jezdím jen tak nalehko,
ale na závodišti prostě musím respektovat předpisy.“

TJ Sokol Blatná
zve všechny členy a příznivce
na

valnou hromadu,
která se bude konat

v pátek 12. 3. 2010 od 16.00 hodin.
Na programu bude zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření, zpráva kontrolní komise, volba členů výboru,
volba delegátů na župní valnou hromadu a diskuse.
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Allianz povinné ru�ení
Nejnižší ceny povinného ru�ení platné od 1.1.2010
Osobní a nákladní automobily do 3,5t

Ro�ní pojistné
limit pojistného pln�ní
35/35 mil. K�

Do 1 000 ccm v�etn� nebo na el. pohon
Do 1 350 ccm v�etn�
Do 1 850 ccm v�etn�
Do 2 500 ccm v�etn�
Nad 2 500 ccm

1 027 K�
1 233 K�
1 781 K�
2 754 K�
3 887 K�

Ceny platí pro fyzické osoby starší 40 let s trvalým bydlišt�m ve m�stech a obcích do 90 000 obyvatel
p�i spoluú�asti 10 tis. K�, s bonusem 55 % a v�rnostním bonusem 10 % za sjednané životní pojišt�ní,
penzijní p�ipojišt�ní nebo pojišt�ní majetku a odpov�dnosti ob�an� u Allianz.

Petr Bernas, pojiš�ovací kancelá� v Blatné, Purky�ova 264, tel.: 383 421 001
Provozní doba: Po-Pá 8.00-12.00, 13.00-17.00
Allianz - stojíme p�i Vás
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