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Čtrnáctideník                                                                                                                                     Cena 7,- Kč

Tradičně se v Kaplance 11.11.2011 v 11:11 min. otevírala svatomartinská vína. Pro návštěv-
níky bylo připraveno 4 x 11 různých druhů. A jak je vidět, přijel i Martin na bílém koni.
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 KTUALITYA
ZA ÚSTNÍ I PÍSEMNÉ PROJEVY

SOUSTRASTI NAD ÚMRTÍM

ZDEŇKY ŠATAVOVÉ
DĚKUJE ZA RODINU ŠATAVOVU 

A MIKEŠOVU

manžel

PODĚKOVÁNÍ
Moje poděkování patří pro pana starostu Mgr. 

Navrátila a vedoucího odboru investic a rozvoje 
města pana Blovského za kladný přístup při zajiš-
tění 10 kusů židlí pro DPS. Naše poděkování patří 
také pokrývačské firmě Miroslav Levý z Černív-
ska a jeho spolupracovníkům vždy za kvalitně 
provedenou práci v DPS. Naše poděkování patří 
za vždy vzorně odvedenou práci v DPS v bytě 114, 
ale pro jeho kladný a odpovědný přístup k plněný 
prací pro TS pro pana Karla Nováka, jest vzorem 
pracovníka TS. Karla znám už desítky let. Naše 
poděkování patří pro pana Hrušku stavební spo-
lečnost s. r. o. ze Záboří u Blatné. Poděkování též 
pro Radka Němce a Ladislava Stacha. Jen jemu 
se podařilo zjistit a najít letitý problém a odstranit 
dříve špatně odvedenou práci při zateplování štítů 
a promrzání zdi v půdním bytě DPS č. 114. Dě-
kují manželé Jestřábovi. Poděkování patří též pro 
vedoucího údržby bytu a jeho sekretářky vždy za 
kladný přístup k projednávaným záležitostem. 

Máte krásné město říkají lidé co přijedou do 
Blatné. Buďte na své město hrdí. Spousta práce 
byla udělána ale další ještě čekají. Nebuďme 
lhostejní k lidem co znevažují a ničí práci ostat-
ních občanů. Pomlouvají ti lidé, co pro město 
neudělají vůbec nic, ale chtějí využívat všech 
výhod města a státu. 

Blíží se Vánoce a konec roku a my ho prožijme 
s radostí, klidem a v míru. 

František Jestřáb

Městské muzeum v Blatné 
děkuje

 paní Ludmile Vaňkové
za poskytnutí souboru historických foto-

grafií a dokumentů, které zanechala v info-
centru v Blatné a budou použity do připra-
vované publikace J. P. Hille, Blatenský kněz 
a regionální historik. Současně si dovolujeme 
požádat, zda by nás paní Ludmila Vaňková 
kontaktovala formou osobní návštěvy nebo 
na tel. 383 422 640. 

Za Městské muzeum v Blatné 
Mgr. Vladimír Červenka

Poděkování 
Zdeničce Šatavové

Zpráva o úmrtí mé kolegyně Zdeny Šatavové, 
dlouholeté učitelky českého jazyka a literatury 
na SOŠ Blatná, mne zastihla nepřipraveného. 
Člověk je zatížen starostmi běžného života tak, 
že neotevře srdce svým bližním tak, jak by měl. 
Nestihne říci vše, co by chtěl. Zapomíná, že život 
je omezený.

Některé výroky bývalých studentů, které jsem 
zaslechl: „Paní profesorka je přísná, ale naučí.“ 
„Je přísná, ale spravedlivá.“ „K maturitě perfektně 
připraví.“

Co znamenala Zdenička pro mne? Když 
jsem v devadesátých letech začal na „blatenské 
ekonomce“ učit, pečlivě mi vysvětlovala, že mít 
srdce na dlani nestačí. K tomu je třeba být na 
studenty přísný, stanovit hranice, dbát na jejich 
dodržování. I to je pro jejich profesní a morální 
vývoj důležité. 

Zdenička se účastnila setkání současných 
a bývalých pracovníků školy i oslav Mikuláše 
v sále školy. Skoro vždy pochválila mé děti. 
A klidně, leč důrazně mne vybízela, abych ve 
škole nezůstával tak dlouho a věnoval se dětem 
a rodině, neboť tento krásný věk, kdy jsou děti 
malé, uteče a nikdy se nevrátí. 

Zdeni, mám Tě rád a za vše Ti děkuji.
Aleš Drobník

Našel se pes - světlý mops, 
informace na tel 775 260 244

PŘED NÁMI – ADVENT
MARTIN A KATEŘINA NA BLÁTĚ – VÁ-
NOCE NA LEDĚ

Čas je neúprosný, už tu opravdu máme AD-
VENT – počátek církevního roku – přípravu na 
vánoční svátky.

Možná jste si již všimli, že obchod „U SVATÉ 
KATEŘINY“ se také oblékl do vánočního hávu. 
Ano, již od pondělí 21. listopadu jsme zahájili 
vánoční prodej

„S T A R O Č E S K É  V Á N O C E  2 0 1 1“
Ještě zdaleka nemáme kompletní nabídku, tak 

jak jsme slíbili, ale postupně ji budeme doplňovat 
a těšit se na Vaše návštěvy. Již nyní Vám můžeme 
nabídnout rozšířenou kolekci keramiky zdobenou 
červenými srdíčky, výběr knih i českých  pohádek 
pro děti , ŘÍKADLA Františka Hrubína na CD, 
také koledy a vánoční hudbu na CD, ale i výběr 
vážné hudby aj., paličkovaná vánoční přání, no-
vou nabídku svíček i ozdob ze včelího vosku, malá 
krmítka pro ptáčky (hnízdečka), vonné čajové 
svíčky,  vánoční purpuru, františky a dokonce i 
první nabídku jmelí.

Také kolekci staročeského malovaného perní-
ku jsme obohatili.

Otevřeno bude v sobotu i o první adventní 
neděli – 27. listopadu. Při návštěvě vánočních 
adventních trhů v Blatné -  27.11 -. nezapomeňte 
také na obchod U sv. Kateřiny na náměstí Míru 
209!

UPOZORNĚNÍ  NA ZMĚNU PRODEJNÍ 
DOBY V PROSINCI

  Až do Štědrého dne budeme mít otevřeno 
každou sobotu i neděli i odpoledne(10.00 – 16.00 
hod.) Také úterní zavírací den je v tomto měsíci 
zrušen. Dalo by se říci, že předvánoční prodej 
bude pro vás téměř NONSTOP!

– KDYŽ V 1. ADVENTNÍ NEDĚLI NASTA-
NE DALEKO ŠIROKO KRUTÁ ZIMA, 
POTRVÁ ČTYŘI NEDĚLE

– ZAČNE-LI ZIMA AŽ S ADVENTEM, 
POTRVÁ DESET TÝDNŮ

– JAKÉ POČASÍ NA SV. BARBORU, TA-
KOVÝ BÝVÁ CELÝ ADVENT 

– ADVENTNÍ SNÍH DOČKÁ-LI MARCO-
VÉHO, NEBUDEŠ JÍDAT, SEDLÁČKU, 
CHLEBA REŽNÉHO 

Eva Fučíková 
lidové řemeslo
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Liniová výsadba Blatná – 
III. etapa

Městský úřad Blatná, odbor majetku, investic a rozvoje, tímto informuje 
širokou veřejnost, že dne 1.11.2011 byla dokončena liniová výsadba Blatná 
– III. etapa, Kátlperk, o které jsme vás informovali již v letošním sedmém 
čísle Blatenských listů. Firma Lucie Kočovská –MACU provedla výsadbu 
původních dřevin v souvislém úseku, který navazuje na předcházející 
výsadbu jabloňového remízku a druhé etapy výsadby neovocných dřevin 
v okolí Kátlperku. Dokončením projektu došlo nepochybně ke zvýšení bio-
diverzity, ekologické stability a celkovému oživení krajiny a zároveň zvýšení 
její atraktivity z hlediska turistického ruchu. Byl dán základ pro vznik pěší 
procházkové trasy od Skaličan kolem jabloňového remízku přes Kátlperk 
lemovaný právě dokončenou liniovou výsadbou – III. etapa a dále navazující 
minulou výsadbou (I. a II. etapa) až téměř do Buzic. Celkový rozpočet pro-
jektu 103.240 Kč byl provádějící firmou dodržen, přestože některé stromy 
byly během realizace projektu  zničeny neznámými vandaly a musely být 
nahrazeny. Jihočeskému kraji byla předložena závěrečná zpráva spolu se 
skutečným provedením projektu, s vyúčtováním a se žádostí o dotaci ve výši 
90.000 Kč, přislíbené dotačním dopisem Jihočeského kraje v dubnu 2011. 
Vzhledem k tomu, že veškeré podmínky pro udělení dotace město splnilo, 
je předpoklad, že dotace bude městu poskytnuta. Doufáme, že nedávno vy-
budované i nové procházkové trasy budou v budoucnu využívány místními 
občany i turisty a nestanou se dalším terčem vandalů.

V Blatné dne 14.11.2011
Ing. Jaromír Formánek, MěÚ Blatná, OMIR

Nový nákladní automobil MAN
V měsící srpnu 2011 obdržely Technické služby města Blatné nový 

nákladní vůz MAN TGM 18.290 určený pro kontejnerový svoz. Jedná se 
o 18 tunový svozový vůz, který je vybaven nosičem kontejnerů s užitko-
vou nosností 7 – 8 tun. Hlavní pracovní náplní tohoto vozu je svoz cca 70 
kontejnerů jak z Blatné, tak i okolních obcí a od podnikatelských subjektů. 
Na objednání jsou kontejnery přistavovány nejen podnikajícím firmám, ale 
i občanům. Odvoz odpadu a jeho uložení pak probíhá na řízené skládce od-
padů Blatná – Hněvkov. Tento nákladní automobil nahradil starý automobil 
Mercedes, který vzhledem ke svému stáří byl již značně náročný na údržbu 
a prováděné opravy byly již nerentabilní.

Věříme, že i tímto krokem budou poskytované služby na vyšší úrovni.
Níže přikládáme fotografii nového vozidla.

Oprava šaten a dílny 
v areálu TS Blatná

V měsící listopadu byla provedena oprava budovy šaten a dílny v areálu 
Technických služeb města Blatné. Oprava spočívala v provedení výměny 
starých dřevěných oken za nová plastová okna. Tato oprava byla prove-
dena v rámci snižování nákladů na provoz společnosti a dalším důvodem 
je i úspora energií. Dalším krokem ke snižování nákladů na provoz bude 
uvedení do provozu nové mobilní čerpací stanice na naftu, která bude rovněž 
umístěna přímo v sídle Technických služeb. Uvedení do provozu se plánuje 
na konec měsíce listopadu.

Níže přikládáme fotografii z prováděné opravy.

Blatenský fotograf Pavel Hanzlík 
získal zlatou medaili na prestižním 

mezinárodním fotosalónu
Blatenský podnikatel Pavel Hanzlík patří dlouhá léta mezi naši 

fotografickou špičku. Teď to znovu dokázal mimořádným úspě-
chem na prestižním mezinárodním fotosalónu „WITH LOVE TO 
WOMEN- 2011“, kde byl oceněn zlatou medailí PSA / Americké 
fotografické asociace“ / v kategorii „Experiment“ na dané téma 
„Žena“ / portréty, akty, apod. /. Své výtvory do soutěže zaslalo 448 
fotografů z 58 zemí. Celkem přišlo 3780 ukázek fotografického 
umění. Vystaveno jich bylo 529. Z kolekce Pavla Hanzlíka pořada-
telé fotosalónu vybrali hned tři snímky. „Moje oceněná fotografie 
visela už na deseti fotosalónech, což pokládám za známku toho, 

že se opravdu povedla,“ míní Pavel Hanzlík.
Letos už blatenský fotograf Pavel Hanzlík obeslal 25 výstav. „Pokud  člověka 

vyhodnotí, samozřejmě je vždycky vyrozuměn. Lhůty jsou různé- někdy se to dozvím 
na internetu za čtrnáct dní, někdy mě pořadatelé kontaktují také za půl roku. Teď 
nejnověji jsem byl osloven, abych se zúčastnil Mezinárodního festivalu fotografie 
ve Štrasburku. Pozváno bylo šedesát fotografů z celého světa. Od nich se požaduje, 
aby připravili soubor deseti až dvaceti snímků. Ale ještě nevím, jestli se budu moci 
zapojit. Ony chodí tak dvě, tři pozvánky týdně a není možno to finančně utáhnout. 
Člověk prostě nemůže být u všeho,“říká blatenský umělec, který má nepochybnou 
zásluhu na zviditelnění mateřského města doma i v zahraničí.                 V. Šavrda
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Pacelický kostelík na Křesovci - 
místo zapomenuté bohem i lidmi
Pacelický kostelík, stojící na zalesněném 

vrchu Křesovci, je postaven v románském slohu 
a pochází z roku 1778. Jeho vybudování dobrou 
paní Alžbětou, hraběnkou Serenyi za vydatného 
přispění pacelických občanů, předcházela ponurá 
a smutná historická událost, pro budoucí generace 
zvěčněná v pamětní pacelické knize.

Historie spadá do začátku 17. století. Tehdy, 
když pan Jan z Rozdražova získal do svého 
vlastnictví blatenské panství, byl rychtářem 
v Pacelicích Václav Hromada. Jednalo se o zá-
možného, ale také nadutého sedláka, který se 
o sobě domníval, že je něčím lepším než jeho 
sousedé. Vůči vrchnosti a zámeckému hejtmanovi 
se vždycky stavěl podlézavě a úlisně, naopak 
v Pacelicích se choval tvrdě a nemilosrdně. 
Rychtář Hromada byl vdovec a měl jedinou dceru 
Jindřišku. Ta byla pravým opakem otce. Mimoto 
v celém širokém okolí by se nenašlo pohlednější 
děvče. Nebylo divu, že se z ní mnoha mládencům 
hlava zamotala. Jindřiška ale dlouho zůstávala 
lhostejná ke všem.

Na cestě z Pacelic do Blatné klapával mlýn 
Lapač. Patřil pantátovi Suchomelovi, člověku 
veskrze čestnému a poctivému, který byl pro své 
přednosti jmenován blatenským konšelem. Ten 
měl jediného syna Vojtěcha, hodného a hezkého 
mládence. A právě on se zamiloval do Jindřišky 
z Pacelic, se kterou se setkával, když s ostatní 
chasou spěchal přes Blýskavky na svatou mši 
do Blatné. Jejich srdce vzplála upřímnou láskou. 
Oba otcové svým dětem přáli a posléze se dohodli 
na brzkém datumu svatby. Mladým milencům se 
jevila budoucnost v růžovém světle a zdálo se, že 
nic nemůže jejich štěstí zkalit. Ale divně si někdy 
zahraje osud s člověkem.

S bohatým hrabětem Janem přišel do Blatné 
myslivec jménem Kozák a ten byl dosazen za 
lesního do blízké bažantnice nedaleko Pacelic. 
Kozák, spatřiv Jindřišku, se do ní šíleně zami-
loval. Ačkoliv měl na krku již tři křížky, nasadil 
všechny páky u starého Hromady i u hraběte Jana, 
aby ji dostal za manželku. Navzdory pláči zoufa-
lého děvčete se mu to podařilo. Pacelický rychtář 
vystrojil takovou svatbu, že si o ní lidé široko da-
leko dlouho vyprávěli. Mnozí však manželskému 
páru prorokovali smutek a neštěstí v jejich svazku. 
Napřed se zdálo, že se tato proroctví nenaplní. 
Jindřiška, nyní paní lesníková, vykonávala tiše 
své povinnosti jako pečlivá a dobrá hospodyně. 
Všemožně ukrývala žal, který v jejím srdci stále 
hlodal. Kozák ji žárlivě střežil jako oko v hlavě, 
každý její pohled mu byl podezřelý. Chudák 
Vojtíšek, který přišel o svou lásku, z domova zmi-
zel- povídalo se, že se dal naverbovat k vojákům. 
To bylo roku 1609.

V ten čas se vrátil domů bratr hraběte z Roz-
dražova Kryštof Jeroným, vášnivý nimrod. 
Objevil se také u lesníka Kozáka. Tam spatřil 
Jindřišku a zahořel k ní láskou nedovolenou. Ne-
trvalo dlouho a Jindřiška, která vnuceného muže 
nemilovala, popřála sluchu mladému hraběti, 
se kterým se počala scházet v bukovém háji na 
Křesovci. Žárlivý Kozák si je tam jednou vyčíhal 
a přísahal jim pomstu. A tak se přihodilo, když se 
na Křesovci Jindřiška a Kryštof opět setkali a váš-
nivě splynuli v objetí, třeskl výstřel a Jindřiška 
se s výkřikem skácela na zem, kde zůstala ležet 
mrtvá. Rána mířená na mladého hraběte zabila 
Kozákovu vlastní ženu. Po svém hrůzném činu 
Kozák uprchl a nikdy se už o něm nikdo nic nedo-
zvěděl.  Jindřiška byla pohřbena na stejném místě, 
kde ji manžel zavraždil. Zbožná matka Kryštofa, 
Hedvika rozená z Lobkowitzů, nechala postavit 
nad jejím hrobem dřevěný kostelík. Mladým 
hrabětem hrozná událost tak otřásla, že zanechal 
světského života, vstoupil do kapucínského řádu 
a přijal jméno František. Po bitvě na Bílé hoře 
se stal papežským misionářem v Čechách a na 
Moravě. Rovněž byl spisovatelem. Zemřel roku 
1658 ve Štýru. Jeho tělo bylo převezeno do Blat-
né a tam ho pochovali v děkanském kostele ve 
sklípku nad kobkou.

Jednoho rána, nedlouho po bitvě na Bílé hoře, 
našli paceličtí občané u kostelíka na Křesovci 
umrzlého vojáka. Poznali v něm Vojtěcha Su-
chomela, který po letech přišel zemřít na hrob 
své nešťastné milé.

Časem dřevěný kostelík sešel a spadl. Jak 
už bylo řečeno v úvodu, vystřídal ho kostelík 
kamenný. V tomto kostelíku visel i velice vzácný 
obraz slavného českého malíře Škréty, představu-
jící Daniela v jámě lvové. Dílo bylo vystaveno 
i v hlavním městě Praze. Pražané se snažili pře-
svědčit majitele, aby jim cenné dílo odprodali. To 
však paceličtí rázně odmítli. Bohužel v budoucích 
letech vzácný obraz zmizel, jako by se propadl 
do země. Nikdo dodnes neví, co se s ním stalo. 
Jediným vodítkem byl v 80. letech 20. století 
tajuplný výrok pacelického občana Novotného: 
„Však on je moc dobře schovaný!“ Ten však 
zůstal nevysvětlen.

V průběhu následujících let se stal pacelic-
ký kostelík Proměnění páně slavným poutním 
místem. Mířily sem kroky stovek věřících nejen 

z Pacelic, ale i mnoha dalších obcí, ba i ze samotné 
Blatné. Početná procesí přicházela u příležitosti 
církevních svátků, ale i mimo ně. Málokde se 
konaly tak nádherné a pestré poutě- celý vrch 
Křesovec až k samotné stavbě lemoval bezpočet 
stánků a atrakcí. Na tyto šťastné časy dodnes 
s dojetím vzpomíná mnoho pamětníků, kteří se 
účastnili procesí a zároveň také pečovali o pa-
mátný kostelík. „My máme dodnes u nás ve Ska-
ličanech uschovánu sošku panny Marie, se kterou 
jsme kráčeli v církevních průvodech do Pacelic. 
Byly to nezapomenutelné zážitky!,“ svěřuje se se 
svými pocity někdejší předseda osadního výboru 
ve Skaličanech Václav Cheníček st.

Pacelický kostelík byl pýchou a skvostem 
celé obce. Pacelické ženy zde pravidelně uklízely 
a staraly se o údržbu. Bylo nemyslitelné, aby 
tehdy před příchodem komunistů k moci někdo 
z kostelíku něco odnesl, byť by šlo o maličkost. 
Tenkrát byla ještě lidská morálka nedotčená a ne-
zkažená, existovala silná víra v boha a pokora. To 
všechno ale bohužel padlo s příchodem nových 
časů a významná kulturní památka na Křesovci 
na to škaredě doplatila.

Někdy v roce 1975 došlo k zásadní rekonstruk-
ci pacelického kostelíka. Před svojí smrtí na to 
vzpomínala věrná křesťanka Marie Slavíčková: 
„Tehdy mě v našem pacelickém domku navštívil 
jistý českobudějovický architekt. Strašně se mu 
líbila moje sbírka porcelánových hrnků s motivy 
oper skladatele Bedřicha Smetany. A já mu ten-
krát řekla: „Ráda vám ty hrníčky dám zadarmo, 
když uděláte jednu věc- zařídíte opravu našeho 
kostelíka.“ „Dobrá- dohodnuto,“ on nato. A svůj 
slib do puntíku splnil.“ Kostelík Proměnění páně 
se tehdy dočkal zbrusu nové střechy, krásných 
oken i nových vstupních dveří. To byly ovšem 
poslední pozitivní kroky, které tato nádherná 
kulturní památka s bohatými dějinami prožila. 
Pak už následovala jen destrukce a totální zkáza. 
Jakoby na romantický kostelík někdo uvalil zlou 
kletbu.

Pestrý a hodnotný interiér pacelického sva-
tostánku začal být postupně rozkrádán a ničen, 

HISTORIE - DĚJINY

Pacelický kostelík - foto z 30. let 20. století.

Současný stav pacelického kostelíka.
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protože budova nebyla nikterak zabezpečena před 
vniknutím nepovolaných osob. Velkou „zásluhu“ 
na likvidaci církevního majetku měli studenti 
železničního učiliště z nedalekého škvořetického 
zámku, kteří zde mimo jiné vytloukli okna a zapá-
lili dřevěné lavice pro věřící. Na tyto obludnosti 
navázala řada pochybných individuí- narkomani, 
tuláci, zlatokopové, kteří bez obav před nějakým 
postihem řádili v kostelíku jako smyslu zbavení. 
Příslušníci VB z pochopitelných důvodů tyto 
zločiny nikdy nevyšetřovali ani neučinili žádná 
bezpečnostní opatření k ochraně poutního mís-
ta. Výsledkem mnohaletého řádění bezcitných 
lidských barbarů se stal zcela vydrancovaný 
a zplundrovaný vnitřek kostelíka plus škody na 
vnějších plochách. Paceličtí občané byli zcela 
bezmocní, tragédii mohli jen bezmocně přihlížet 
se skřípějícími zuby. Nakonec uvnitř kostelíka 
nezbylo vůbec nic. A když zloději začali dolovat 
i to poslední, co tam zůstalo- dlažbu, teprve 
tehdy zasáhl  úřad památkové péče / dvě hodiny 
po dvanácté / , a nadto více než rozpačitým způ-
sobem. Nechal zazdít vchody do objektu! Gesto 
poněkud rozporuplné. Tento stav trvá doposud. 
Navíc všechny cesty k poutnímu místu zarostly 
křovím a větvemi, takže se na pacelickou kulturní 
památku zcela zapomnělo. Potkal ho osud hradu 
z pohádky o Šípkové růžence, který také zmizel 
z lidských očí, a to na sto let. Jak dlouho bude 
lpít kletba na pacelickém kostelíku? Také sto 
let? Víc? Méně?

Pacelický kostelík spadá pod správu blaten-
ské farnosti. Jak potvrdil sám blatenský děkan 
Heřman Fritsch, jsou mu jeho současný stav 
i další osud zcela lhostejné. Na otázku, jestli hodlá 
podniknout něco pro záchranu vzácné kulturní 
památky, reagoval svérázně: „Prosím vás, co je 
mi do ní? Kdo tam bude chodit, když leží támhle 
někde v lese? Dejte mi pokoj!“

Přece snad se ale začíná blýskat na trochu lepší 
časy. Do celé záležitosti se vložil totiž blatenský 
podnikatel ing. Robert Flandera i odbor památ-
kové péče při Městském úřadu v Blatné a ledy 
se přece jen hnuly. „Podařilo se  sehnat dotaci na 
opravu střechy pacelického kostelíka ve výši sto 
tisíc korun,“ uvádí Robert Flandera, „Podmínkou 
byla finanční spoluúčast ve výši 10%.“ Blatenský 
děkan Heřman Fritsch samozřejmě odmítl, aby 
se církev na projektu podílela, a tak zmíněných 
deset tisíc korun věnoval ing. Robert Flandera ze 
své vlastní kapsy. Střecha pak byla loni skutečně 
opravena. Ing. Robert Flandera chce v započaté 
práci pokračovat: „Celou záležitost beru osobně. 
Pocházím z Pacelic, mám tam trvalé kořeny a ne-
chci se smířit s tím, že se mi dílo našich předků 
rozpadne před očima. Co bylo ukradeno, je pryč 
nenávratně a není možno to vrátit zpátky, ale teď 
se chceme soustředit na zajištění ochrany objektu- 
vsazení mříží do oken a výrobu nových okenních 
křídel, zazděné vchody do kostelíka by měly být 
vybourány a nahrazeny také kovanou mříží.“ Po-
slední  kusy mobiliáře- jedna postranní část oltáře 
a originální vstupní dveře- jsou prozatím uloženy 
na bezpečném místě v Kasejovicích.

Případ zkázy pacelického kostelíka svědčí 
o závažném úpadku morálních kvalit ve společ-
nosti před rokem 1989 i po něm. I když jsou jasně 
viditelné snahy o jeho záchranu a byly už v tomto 
směru podniknuty první kroky, nikdy už to nemů-
že být tak, jak to bylo dříve. Za našich otců, dědů 
a pradědů. Ačkoliv si to málokdo naplno uvědo-
muje, je to jedna z tisíců hořkých proher našeho 
národa. A jednou nás jedna taková prohra zlomí 
docela. Ostatně už k tomu nemáme daleko.

Poznámka: Za zmínku stojí, že fasáda pace-
lického kostelíka nebyla za posledních dvě stě 
padesát let nikdy opravována.

Vladimír Šavrda  

V letošním školním roce putujeme se školní 
družinou po krajích českých. Naše motto je: 
“ZNÁŠ MĚ? JSEM ČESKÁ REPUBLIKA.” Po-
znáváme své rodiště, kulturu a tradice, vyjíždíme 
na výlety za historií a řemesly. 

Ve středu 21. 9. 2011 jsme se vypravili do 
Podbrdského muzea v Rožmitálu pod Třemšínem. 
Je tu  historická expozice s interaktivními prvky, 

která nás doslova přenesla v čase. Ocitli jsme se 
v době středověku. Děti si vyzkoušely středověké 
kostýmy a ocitly se v rolích princezny, kněžny, 
rytíře, pážete či inkvizitora mučícího lapku 
na pranýři, seznámily se s hudebními nástroji 
a středověkým písmem. Na památku si nakonec 
vyrazily stříbrné mince. V expozici věnovanému 
tradičnímu brdskému řemeslu se děti seznámily 

s jeho historií – pozna-
ly práci pekaře, sedlá-
ka, koželuha, kováře 
a mnoha dalších.

Ve ŠD jsme nezapo-
mněli ani na naše krajo-
vé tradice – POSVÍCE-
NÍ. Paní vychovatelky 
společně s dětmi napek-
ly a ozdobily čokoládou 
či kandovaným ovocem 
více než 160 hnětynek. 

Při soutěžích na 
školním dvoře si děti 
vyzkoušely podzimní 
hospodaření. Paní vy-
chovatelky si připravily 
tyto hry:

Sbírání papírových brambor
Česání papírového ovoce 
Zavařování ovoce z papíru
Rychlost vázání mašlí na papírové draky

Během roku nás ještě čeká několik výletů. 
Pomocí pohlednic z rodinných alb cestujeme a vy-
právíme si své zážitky o nejkrásnějších místech 
České republiky.

ŠD ZŠ J. A. KOMENSKÉHO V BLATNÉ

Podzimní putování ŠD

PAŠTIKY A ŠKVOŘETICE, TO 
VÁM BYLA TAŠKAŘICE

Čtrnáct soutěžících převážně ze Škvořetic 
a také z okolních obcí se v sobotu 19.11. večer 
sešlo ve škvořetické hospodě U Antona, aby 
změřilo síly představením své vlastnoručně vy-
robené paštiky. 

Zhruba dvouhodinové klání na slavnostně pro-
střeném stole se pyšnících paštik bylo provázeno 
okukováním, obcházením a především ochutná-
váním připravených dobrot všemi soutěžícími, 
pěti odbornými porotci a mnohačlennou laickou 
porotou, kterou tvořili všichni, kdo v sobotu večer 
do hospody přišli.

Obě poroty měly plná ústa práce s hodnoce-
ním chuťi, uměleckého dojmu připravené misky, 
originálního názvu a dodržení soutěžní podmínky 
použít čerstvé suroviny a tradiční koření. 

Zatímco laická porota odměnila um, nápa-
ditost a nadšení všech soutěžících přidělením 
žetonů svým paštikovým favoritkám a seřadila tak 
všech čtrnáct soutěžících na výsledkovou listinu, 
porota odborná po náročné poradě vybrala pět 
nejúspěšnějších. 

Slavnostní vyhlášení výsledků odtajnilo autory 
paštikových výtvorů, kteří díky sponzorům akce  
mohli být odměněni kvalitním lahvovým pitím, 
uzenými rybami i věcnými dary. 

Radost paštiková se plynule prolnula s radostí 
muzikantskou, když za své instrumenty vzali 
místní harmonikář a přespolní kytarista. Přidaly 
se i housle a klarinet, takže U Antona v sobotu 
zavírali dlouho po půlnoci.

Veliké poděkování patří všem soutěžícím, 
kteří věnovali čas, dovednost a také svoji skvělou 
paštiku společné zábavě. 

Marie Krejčová, průvodce soutěží 
Petr Zmeškal, autor soutěže
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Pokračování z minulého čísla

Vnitřní zařízení
Podle nejstaršího známého inventáře kaple 

z dubna 1750 bylo její vybavení velice bohaté. 
Část byla ovšem uložena ve speciální místnos-
ti dožického zámku vedle domácí kaple. Šlo 
především o cennější věci, které zde byly lépe 

chráněny, a bohoslužebné náčiní, které se dalo 
použít také při domácích bohoslužbách. Byly to 
například stříbrná pozlacená monstrance a dva 
stejným způsobem zhotovené kalichy, jesličky 
v prosklené skříňce, modře mramorovaná skříň 
s bohoslužebnými rouchy, procesní podstavec na 
sochu Panny Marie, relikviář sv. Anny v podobě 
ruky s autentikou (církevní písemnost ověřující 
pravost ostatků) a konečně oblečená socha Pan-
ny Marie s Ježíškem u nohou v černé prosklené 
skříňce s kováním. Zvláštní položku představuje 
dubová okovaná skříňka na bohoslužebné knihy 
se třemi klíči, z nichž jeden měl u sebe čížkovský 
farář, jeden rychtář a jeden dožický zámecký 
správce.

V kostele samém jsou popisovány stávající 
čtyři oltáře, kazatelna, zpovědnice, křtitelnice 
a na kůru pozitiv, několik obrazů a samozřejmě 
další vybavení, především bohoslužebné textilie. 
Panelový hlavní oltář s obrazem sv. Michaela je 
vrcholně barokním dílem z doby po roce 1710 
a zdobí ho sochy Mojžíše a Árona. Roku 1750 
na něm podle zmiňovaného inventáře stál kruci-
fix a byl opatřen baldachýnem. Staršího data je 
bezpochyby portálový boční oltář Panny Marie 
Sedmibolestné. Ten je podle provedení datován 
do závěru 17. století. Podle citovaného inventáře 
se na něm nacházela socha Piety se dvěma korun-
kami, jak lze vidět ještě na fotografii z počátku 20. 
století. Dnes je socha nahrazena nehodnotným 
obrazem Madony.

Stejného data (první polovina 18. století) a od 
stejného výrobce pochází panelové protějškové 
oltáře v lodi s obrazy od plzeňského malíře Jana 
Herziga z doby přestavby kostela roku 1862 
(možná pouze přemalovanými původními plát-
ny). Levý oltář je zasvěcen Sv. Rodině, která je 
zde zachycena v širším složení se sv. Jáchymem, 
Annou a Janem Křtitelem, který je shodou okol-
ností hlavním patronem řádu maltézských rytířů. 
Inventář z roku 1750 na něm popisuje sochu 
Panny Marie Svatohorské v bílých šatečkách 
zdobených květinami. Pravý oltář je zasvěcen 
Proměnění Páně.

Kazatelna, přístupná ze sakristie průchodem ve 
zdi, pochází pravděpodobně také z první poloviny 
18. století, stejně jako oltáře v lodi.

Pozitiv, popisovaný v inventáři z roku 1750, 
nahradil před rokem 1803 nový, pořízený na 
náklad bailliho Johanna Baptisty Franze Collo-
reda. Současný nástroj zhotovil roku 1896 Josef 
Vanický z Třebechovic pod Orebem.

Vnitřní vybavení poznamenala zásadním 
způsobem úprava podniknutá v letech 1906–1907 
z iniciativy velkopřevora Liechtensteina. Předně 
byla provedena stávající výmalba lodi a presby-
táře s rostlinnými, ornamentálními a figurálními 
motivy. V duchu řádové tradice připomínat své 
členy a hodnostáře heraldickými prostředky bylo 
ve stejné době po kostele rozvěšeno celkem 17 
oválných plechových tabulí se znaky a jmény 

dožických bailli-
vů. Pět tabulí bylo 
umístěno nad tri-
umfální oblouk, 
zbytek na ostat-
ní zdi kaple. Do 
dnešních časů se 
dochovalo pouze 
8 těchto heraldic-
kých památek. 
Jsou uloženy v de-
pozitáři muzea 
v Kasejovicích. 
V rámci obnovy 
interiéru kaple do-
šlo také k instalaci 

neoslohových lavic s řádovým křížem na čelní 
straně a kovaná mřížka oddělující kněžiště od 
lodi se stejným motivem.

Na věži kaple visí zvon, který dal ulít roku 
1575 Mauric Chanovský z Dlouhé Vsi u věhlas-
ného pražského zvonaře Brikcího z Cimperka. 
Je bohatě zdoben a nese erb pořizovatele a jeho 
jméno spolu s českojazyčným nápisem následu-
jícího znění:

„Vrozeny pan Mauryc Chanowsky z dlauhy 
wsy a na / Dozicych etc pro czest a chwalu Bozy, 
Krysta ??? / ymenem So Michala Archangela 
Bozyho, na budaucy / památku swau zwlastniho 
nakladu y tento Zwon udie / lati dal aby lyde po 
zwonieni segdauce se k chwalam / Bozym w tomto 
mistie panu Bohu a Cyrkwi krzestanske / oddanem 
za geo Bozska dobrodini diekowaly a w potrze 
/ bach swych Gmeno geo Se wzywaly kteryzto 
Zwon ulit / bil Brykcy Zwonarz z Cynperku na 

Dožice – kaple sv. Michaela Archanděla Nowem Miestie 
/ Prazskem Leta 
1575 w Strzedu 
ochtab So Barto-
lomiege / Aposs-
tola panie z toho 
bud panu Bohu 
czest a chwala 
wzdana.“

Pro své stá-
ří a uměleckou 
hodnotu unikl 
tento zvon, který 
patří k cenným 
dokladům úrov-
ně českého rene-

sančního zvonařství, rekvizici za obou světových 
válek. Druhý zvon, pořízený Mauricem Cha-
novským patrně u stejného výrobce roku 1578, 
takové štěstí neměl. Protože roku 1828 pukl, 
byl roku 1839 přelit u Václava Pernera v Plzni, 
čímž ztratil své původní vzezření. Zrekvírován 
byl roku 1916.

V sanktusové vížce nad kněžištěm býval 
zvláštní zvon již roku 1803. Současný pochází 
z roku 2010 a nese jméno Maria podle Marie 
Krejčové z Dožic, která se svým manželem uhra-
dila takřka celý jeho výrobní náklad. Zhotovila ho 
zvonařská dílna Leticie Vránové – Dytrychové 
v Brodku u Přerova. Benedikován byl dne 5. lis-
topadu 2010 P. ThDr. Miroslavem Vančem, PhD., 
administrátorem farnosti Spálené Poříčí.

V. Červenka

Pohled na opravenou fasádu kaple, listopad 2011 
(foto autor článku).

Plechová tabule se znakem 
bailliho J. B. F. Colloreda (foto 

autor článku).

Renesanční zvon z roku 1575 
(foto NPÚ).

Interiér kaple před rokem 1906 (SOkA Strakonice, 
fond J: P: Hille).

Dům dětí a mládeže
pořádá pro chlapce a dívky 

K u ž e l k y
v Blatenské  K U Ž E L N Ě  

 každý čtvrtek 15.30 – 17 hod.

Přihlášky v DDM nebo v Kuželně
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Program na prosinec 2011
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 - 16:00 - Šikovné ploutvičky 
ST: 15:00 - 17:00 - Volná herna (pro děti do 
6 let)
ČT: 17:00 - 18:00 - Cvičení pro těhotné 
ČT 16:45 - 19:30 - Hubneme se STOBem  

Program na pondělky a středy
  5.12. - Vánoční ozdoby
  7.12. - Dekorace na okno
12.12. - Zima za okny
14.12. - Předvánoční dekorace
19.12. - Vánoční stromeček
21.12. - Sněží
29.11. a 30.11. - prodejní vánoční výstava 
v malé zasedací síni Městského úřadu 
Blatná
Čtvrtek 1. prosince  - pohádka Ztracené 
vánoční dárky (hrají děti z dramatického 
kroužku ZŠ JAK) + Mikulášská besídka – 
od 15.00 hod.
V době vánočních prázdnin bude MC 
uzavřeno.

- více na www.mckaprik.estranky.cz

MC Kapík Blatná zve srden
všechny dti i dosplé  
na pohádku 

Ztracené vánoní dárky

- ve tvrtek 1. prosince 2011 od 15.00 hod.
v tlocvin ZŠ Holekova ul.  

-   pohádku zahrají dti z dramatického kroužku ZŠ JAK  
-   po pohádce navštíví naše centrum Mikuláš 











  

Co Vás přimělo k založení amatérského diva-
delního spolku .Máte s tím nějaké zkušenosti 
případně i nějakou školu s tímto zaměřením?

První amatérský divadelní spolek jsme zaklá-
daly tenkrát ještě se spolužačkou z filosofické 
fakulty v r. 1996, jmenoval se Mamaya - Papaya 
a fungoval do minulého roku, kdy ho definitivně 
umořila jedna z bývalých členek, které jsem ho 
předala při svém odchodu z Prahy na mateřskou. 
Těch 10 let s Mamayou bylo pro mě největší 
školou, určitě větší, než Damu (obor režie) který 
jsem vystudovala. V amatérském divadle je 
režisér totiž mnohdy zároveň i osvětlovačem, 
scénografem, kostymérem,  produkčním, někdy 
musíte složit muziku, většinou jsme si sami psali 
scénáře...  Zkrátka musíte se naučit od všeho 
něco.  Ne vždycky totiž najdete člověka, který 
umí například svítit nebo navrhovat scénu, ale 

samozřejmě jsem radši, když jsou v divadle lidi, 
kteří tyhle – mnohdy nepopulární funkce umí 
a dělají – pokud možno ještě s radostí, protože 
u ochotníků to jinak nemá smysl.  

V ochotnickém (ale vlastně v každém – i pro-
fesionálním) divadle se totiž strašně dobře pozná, 
když lidi zkouší rádi a s nějakým „tahem na brá-
nu“ a taky je kupodivu vidět, kolik energie se do 
inscenace za celé zkoušení napěchovalo.
Proč zrovna název Div A Dlo?

Snad proto, že je krátký a je v něm něco divu 
i dla. Povidla, dlaně,  dloubat…

 Div je jasný, A taky, ale Dlo je to tajemné, co 
nikdo neví co je… proto se ten název líbí mně

Ale samozřejmě proto, že se líbil většině 
souboru. Zvolili jsme si ho v tajném hlasování 
před třemi lety, když jsme zkoušeli Budulínka 
a potřebovali jsme něco na plakát a pak ihned 
odtajnili, že ho vymyslela tehdejší „lištička“ 
Lucka Karbanová. 
Jak dlouho Vaše společnost existuje a je těžké ji 
udržet pohromadě?

Společnost se drží sama občas ji kdyžtak 
trochu podepřeme a víceméně fungujeme od 
roku 2007.
Jak reagují rodinní příslušníci - zvláště mužské-
ho pohlaví -  když jezdíte na  divadelní zkoušky či 
představení a opouštíte teplo rodinného krbu? 

O krb tak ani nejde, máme všichni poměrně 
dost přiloženo, ale fakt je, že většinou jsou naši 
muži a ženy lidé mnoha zájmů, a tak se někdy 
těžko dohadujeme, jestli divadlo nebo 

fotbal/schůze/kovárna/ hon/ na dvorku motor-
ku/ hospoda/mýtinka/ kroužek šití/lehké pití.
Co Vás přimělo zrežírovat povídku od J. Wericha, 
je to pohádka Vašeho dětství?

Moje tchyně.
(Ne, Věra Políčková mi nasadila Barkou 

brouka do hlavy, ale samozřejmě jsem Wericha 
coby dítě zbožňovala, jeho přednes třeba Honzy 
Nebojsy je naprosto uchvacující a znovu si to 
ověřuji na svých dětech, jak je fascinuje ta čistá 
čeština spolu s naprosto profesionální mluvou 
a vyjadřováním, které už dnes bohužel ani v pro-
fesionálním divadle či mediích není slyšet.)
Koho napadlo části textu zhudebnit a kdo hudbu 
a text složil?

Pro mě divadlo, které chci dělat a snad dělám, 
stojí na třech nohách – jako trojnožka, která se 
nekýve.

Text – Výtvarno – Hudba 
Když něco z toho chybí, nebo hapruje, tak se 

mi do toho už nechce a přichází to pro mě právě 
o část té energie, o které jsem mluvila na začátku. 
Takže bylo jasné, že muzika tam bude, bez toho by 

mě to nebavilo, myslím, že muzika v představení 
umí udělat náboj, rytmizovat, strhnout… 

Dávali jsme ji dohromady čtyři – Honza Novák 
z Dobevi, Kačka Musilová z Laziště, já a aranžmá 
nám dělal pan profesor Nárovec, kterého znají děti 
z lidušky tady v Blatné.  

Text se taky rodil tak hromadně – veliké kusy 
psala právě moje tchyně  Věra Políčková (jinak 
též máma hlavní představitelky Barky – Věrky 
Olšbaurové roz.Políčkové – to jsme rodinný 
podnik, že?),  kus nadhodil – opět Honza Novák, 
část jsme mu s Kačkou Musilovou předělaly a já 
dopsala zbytek. 

Ale fakt je, že muziku  ve finále dělají ti, co 
ji hrají a jestli můžu, tak chci moc poděkovat  
Johnymu Vavruškovi , Standovi Pešků a Heleně 
Hálů, protože myslím, že díky nim to tentokrát 
opravdu „šlapalo“.
Připravujete nějaké nové představení na příští 
rok?

Ještě ne, ale kdo ví? Jak zpívala kdysi moje 
oblíbená skupina Kondurango „Něco je ve 
vzduchu…“
Jak se vám líbilo prostředí Kaplanky, kde jste 
Vaše divadlo hráli?

Moc!!!  Miluju víno a tak hrát s vůní svařáku  
ve vzduchu  bylo omamné. Kdykoli nás pozvete, 
přijedeme si zahrát a zahřát se rádi zas!

Doufám, že na nás nezapomenete a přijdete 
nás s novým divadelním představením opět 
navštívit.
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mnou pravidelně vysílá Český rozhlas, vystupuji 
v rádiu „FM Plus“ taky velmi často a samozřejmě 
mě kontaktují lokální sdělovací prostředky z do-
mova, tedy z Plzně.“
„Existuje závod, který vám utkvěl v paměti ani 
ne tak díky své exkluzivitě jako spíš kvůli svému 
průběhu?“

„Tak tam bych zařadil Akademické mistrovství 
světa ve Francii, kde se na podobné trati o týden 
později uskutečnilo i Mistrovství světa dospělých. 
Já jsem absolvoval oba přebory. Zatímco při 
Akademickém mistrovství mě během výkonu 
přepadly takové ukrutné křeče v žaludku, že jsem 
nebyl schopen doběhnout, o týden později jsem 
dosáhl jednoho z nejsenzačnějších výsledků své 
kariéry. Ale celé to mezidobí jsem trnul, že se 
zdravotní komplikace budou opakovat a docela 
mě rozhodí!“
„Která z triatlonových disciplín vám nejvíc vy-
hovuje? Jako bývalému závodnímu plavci určitě 
právě plavání?“

„A to právě naopak. Ta výkonnost v plavání, 
kterou jsem měl před těmi sedmi, osmi lety a která 
tenkrát stačila na účast na Mistrovství republiky, 
dneska nestačí na to, abych vylezl na břeh z vody 
v prvním balíku. Ona ta plavecká výkonnost 
v obecném triatlonu za ta léta šla hrozně nahoru! 
A já jako bývalý závodní plavec se těžko zlep-
šuji, dnes je u mne paradoxně nejsilnější běh. 
Abych dosáhl plaveckých kvalit svých soupeřů, 
musí přijít něco zvenku. Proto spolupracuji 
s firmami, které vyvíjejí dýchátka na posilování 
břišních svalů a na plavání se musím soustředit 
přednostně.“
„Zkoušel jste samostatné cyklistické závody?“

„Tak já pravidelně v Plzni jezdím cyklistické 
kritérium na „Lopatárně“, což je fantastická pří-
prava, protože tam průměrná rychlost dosahuje 43 
až 45 kilometrů za hodinu. Etapové závody jsem 
nezkoušel, není na to koneckonců ani čas.“
„Ze zahraničí jste si domů určitě přivezl bezpočet 
nezapomenutelných zážitků. Můžete se se mnou 
o některé podělit?“

„Tak zážitků je určitě nepřeberná řada, každá 
země má svá vlastní specifika. Například v Me-
xiku, kde jsem měl možnost strávit nějakou dobu, 
byli úžasně vstřícní lidé, kteří by se s vámi roz-
dělili doslova o poslední košili a udělali všechno, 
co nám na očích viděli. V kombinaci s tou tamní 
nádhernou přírodou si tu člověk připadal jako 
v ráji a plnými doušky jeho tělo čerpalo čistou 
energii a harmonii. Naopak třeba v Číně panuje 
šílený chaos a neplatí tu žádná pravidla. Člověk by 
si myslel, že v tak komunistickém státě je všechno 
striktně dáno, ale opakuji, běžný život tu Evropan 
není s to pochopit. V Jihoafrické republice jsem 
se zase seznámil s majitelem diamantových dolů, 
který mě vzal na exkurzi do svého „království“. 
Zážitků je prostě strašně moc, o tom bychom 
mohli mluvit hodiny a hodiny.“
„Říkal jste, že je vaším snem prorazit v evrop-
ském nebo světovém měřítku. Koho z vašich 
soupeřů považujete za nejtvrdší oříšek?“

„Je to jeden Španěl a dva Angličané- bratři. 
Jejich strýc má olympijskou medaili za běh 

a matka závodně plavala. Ti jsou prostě výkon-
nostně někde jinde, jsou neporazitelní. My s nimi 
bojujeme, co se dá, ale je to jako když běloši na 
běžecké dráze stíhají Keňany.“
„Co rád děláte, když teď pomineme sport?“

„Strašně mám rád víno, takže když to jde, rád 
si posedím někde v moravském sklípku. Mimoto 
pocházím z Chodska, takže se tam při každé 
možné příležitosti vracím a procházím tam s jistou 
dávkou nostalgie známá místa.“
„Stává se vám, že jste pozván jako čestný host 
na některý amatérský triatlonový závod- třeba 
předávat ceny?“

„Ještě tak předloni bych něco takového poklá-
dal za nemožné, ale teď už se to stává skutečností. 
Samozřejmě takové pozvání vždycky moc rád 
přijmu, protože je to příležitost pomoci druhým 
a motivovat je.“
„Myslíte si, že u nás v republice má triatlon 
dostatečnou podporu a zázemí?“

„Podívejte se- Mezinárodní triatlonová unie 
zaznamenala v uplynulých pěti letech neskutečný 
pokrok. Dostali se tam do vedení schopní manaže-
ři, kteří sehnali mnoho silných sponzorů, peníze, 
zařídili televizní přenosy na nejsledovanějších 
kanálech, prostě paráda. V Čechách to silně po-
kulhává, dokonce bych neváhal poznamenat, že 
v tomhle ohledu je to tu sto let za opicemi. Češi žijí 
dlouhodobě fotbalem a ledním hokejem a jsme tak 
konzervativní národ, že je pro nás nemyslitelné 
fandit také něčemu jinému. Když třeba Kvitová 
vyhrála Wimbledon, vyšla o tom v novinách jedna 
řádka- to bylo všechno!“
„Dokázal byste určit, jak často během roku jste 
na závodech a trénincích?“

„Triatlonová sezóna teď trvá od března do říj-
na, což je sedm měsíců. Když do toho zahrnu mě-
síc soustředění v únoru a čtrnáct dní soustředění 
v březnu, chybím doma tak plné čtyři měsíce.“
„Setkal jste se při závodech s neférovým chová-
ním soupeřů?“

„Rozhodně ne s ničím, nad čím by se mi tak-
říkajíc „obrátil žaludek“. Samozřejmě, že mezi 
závodníky panuje určitá nevraživost, využívá se 
chyb a nějakých odchylek v úzké linii mezi dovo-
leným a rozpačitým, ale to je tak všechno.“
„Jakou hodnotu má vaše závodní kolo?“

„Je to kopie závodního kola někdejšího vítěze 
Tour de France a ceníková hodnota činí 219 000 
korun.“
„Na samotný závěr - kterého sportovce si nejvíc 
vážíte?“

„Z našich sportovců je to cyklistický závodník 
Zdeněk Štibar, ze světových Lance Armstrong - 
několikanásobný vítěz Tour de France a velmi 
statečný člověk, který svedl nelehký boj se zá-
keřnou rakovinou a dokázal se poté vyšvihnout 
na cyklistický Olymp.“

„Děkuji vám za rozhovor a budu se těšit někdy 
na shledanou.“

Triatlonová hvězda Přemysl Švarc z Plzně 
teď tedy čeká na svůj „Everest“ - olympiády 
v Londýně a Rio de Janeiru. Pokud se dostane 
na vrchol,stane se nesmrtelným. Ačkoliv tím už 
je vlastně nyní- za veškerou osobní statečnost 
a odolnost, kterou ze sebe dobrovolně vydává 
celý život.

Vladimír Šavrda 

Elitní český triatlonista Přemysl Švarc z Plzně
Za vrchol své sportovní kariéry by elitní český triatlonista Přemysl Švarc z Plzně 

považoval start na olympiádě v Rio de Janeiru. „Účast na olympijských hrách 
v Londýně příští rok mám na 99% potvrzenu,“dodává pětadvacetiletý borec.

Jedno staré české 
přísloví praví: „Komu 
není shůry dáno, v apa-
tyce nekoupí!“ Což 
o to, „dar shůry“ je zá-
klad. Ovšem bez tvrdé 
práce, sebeobětování, 
odříkání a doživot-
ní disciplíny může 
být přirozené nadání 
nenávratně zmařeno. 
A ve sportu to platí ne 
dvojnásobně, ale troj-
násobně. Své o tom ví 

jeden z nejlepších českých triatlonistů- Přemysl 
Švarc /25 let/ z Plzně. Čtyřikrát se stal za své 
bohaté kariéry mistrem republiky do 23 let /to je 
dosud nepřekonaný rekord/, dvakrát vicemistrem 
republiky v kategorii Elite, byl oceněn jako objev 
roku 2009, vybojoval páté místo na Mistrovství 
světa ve skupině do 23 let. „Viditelnější výsledek 
na Mistrovství Evropy nebo Mistrovství světa 
mi dosud bohužel chybí. Je to zatím jen krásný 
sen,“říká Přemysl Švarc, „Za opravdový vrchol 
kariéry bych považoval start na olympiádě v Rio 
de Janeiru roku 2016. Účast na olympijských 
hrách v Londýně příští rok mám na 99% potvrze-
nu,“ dodává se zvláštním leskem v očích.
„Můžete mi prozradit něco o vašich začátcích 
ve sportu?“

„Já jsem začínal s plaváním. Zkoušel jsem 
i tenis, ovšem tomu jsem se přestal věnovat  hned 
v nějakých osmi letech. Ve svých čtrnácti letech 
mě už otravoval neustálý pobyt na bazénech, takže 
jsem se pustil do dálkového plavání a odtud už 
to byl jen krůček k triatlonu. To jsem pěstoval 
přibližně tři roky, než jsem se dohodl s trenérem, 
že si zkusím jeden triatlonový přebor. To mi bylo 
osmnáct. Triatlon se mi moc zalíbil a tak jsem už 
v devatenácti do něho skočil rovnýma nohama. 
Hned jsem začal jezdit po závodech Českého 
poháru a hned i Evropského poháru, protože tre-
nér trval na tom, že svou kondici musím prodat 
i „venku“.
„Poslední tři roky jste už ryzí „profík“, triatlo-
nem se živíte. Patříte mezi tři nejlepší Čechy. 
Určitě strávíte v zahraničí moře času…..“

„To je pravda. K vrcholové reprezentaci patří 
starty na Mistrovství světa a světových pohárech. 
Kdybych si stoupl před mapu světa a píchal 
špendlíky do míst, kde už jsem všude byl, moc 
prázdných ploch by nezůstalo.“
„Jako triatlonový „soukromník“ jste do menší 
či větší míry odkázán na sponzory. Triatlon je 
finančně bezpochyby nákladný sport. Jak tuhle 
záležitost řešíte?“

„Triatlon je velmi drahou záležitostí, bez 
diskuse. Já si sponzory získávám, jak jen můžu, 
protože bez nich bych především nemohl ces-
tovat tak, jak cestuju. Třeba světový pohár má 
konkrétně devět závodů, z nichž jen dva jsou 
v Evropě. Ostatní se konají v Americe, Austrálii, 
Asii. Sponzory propaguji prostřednictvím loga na 
dresu a v tiskovinách.“
„Jistě se o vás živě zajímají sdělovací prostředky. 
Jste často v jejich „hledáčku“?“

„Poměrně často, protože já jsem hodně „ukeca-
ný“ člověk a mám jim co nabídnout. Interview se 
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NA  
 V Á N O  N Í   V Ý S T A V U 
Srden zveme na prodejní vánoní výstavu 

prací žák ZŠ TGM Blatná, která se uskutení ve  

tvrtek 24. 11., v pátek 25. 11. 2011 a v nedli 27. 11. 
od 9,00 do 16,00 hod 

v hale školy 

Výstava bude zahájena 24. 11. 2011 v 9,00 hodin 
vystoupením dtí z 1. tídy  a dtí z kytarového kroužku. 
Tento program mžete zhlédnout ješt ve 14,15 hodin. 

                                     
     

Souástí výstavy je soutž O nejkrásnjší vánoní 
ozdobu. Soutžní ozdoby mžete odevzdávat u paní Pilné 

v ŠD III. do 22. 11. 2011 

Tšíme se na Vaši návštvu! 
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Protože informace o Hubertově jízdě v Bu-
zicích spočívala jen v rozhovoru se vzácným 
hostem, hercem Václavem Vydrou, jako celodenní 
návštěvník programu Hubertovy jízdy a také mi-
lovník koní, považuji za potřebné doplnit BL čís. 
19, str. 8 několika vlastními postřehy.

Je známo, že Hubertova jízda je oslavou lovu, 
patrona jezdců a lovu, sv. Huberta. Uzavírá jez-
deckou sezónu v mnoha stájích po celé republice 
i ve světě. Má svoje staletími udržované historické 
kořeny a rituály. Od začátku až do konce jízdy. 
Jako taková prošla časem i mnohými změnami. 
Hubertovy jízdy jsou v podstatě vzpomínkou na 
pradávnou tradici parforsních (z franc. per forcé 
= silou) honů. Jezdci tehdy za zvuku lesních rohů 
vyjížděli na svých koních se smečkou psů po 
stopě lišky. Začínají nástupem, připnutím stužek, 
přípitkem a slavnostní promluvou. Lišku nyní 
představuje jezdec s liščím ohonem na rameni, 
který se vydává do terénu jako první. Následuje 
ho skupina jezdců s t.zv. masterem v čele. Když 
se sejde jezdců víc, jako tomu bylo právě letos 
v Buzicích, rozdělují se dvou i více skupin podle 
schopností a výkonnosti, aby v rozmanitém, 
různě náročném, členitém a pořadatelskou stájí 
připraveném terénu, nedošlo ke zranění jezdců 
ani koní. Průběh jízdy má pochopitelně předem 
určená pravidla. Celá Hubertova jízda je ukončena 
závěrečným dostihem – halali. Jezdci se vydávají 
za jezdcem s liščím ohonem, v plném trapu se ho 
snaží dostihnout a ohon ukořistit. Ten, komu se 
to podaří, je vyhlášen králem lovu. V Buzicích 
se královnou lovu stala mladá sympatická a ele-
gantní dáma Andrea Fišerová. Program Hubertovy 
jízdy končí večer při poslední leči. během které 
probíhá nejen veselá zábava, ale probíhá „přísný“ 
soud s těmi, kteří se prohřešili proti pravidlům.

V nepřízni počasí jsem vydržel s mnoha 
diváky, převážně příbuznými a známými zú-
častněných jezdců, celý den. Mnoho dalších 
přilákala ohlášená účast známého vynikajícího 
herce a v posledních létech milovníka jezdeckého 
sportu, pana Václava Vydry. Zklamán zřejmě ni-
kdo nebyl. Jak je o něm známo, choval se velice 
přátelsky k divákům i k ostatním jezdcům. Láska 
ke koním z něho přímo zářila. Jeho vystoupení 
bylo obdivuhodné, sklidilo velký úspěch. 

Oslavou jezdeckého sportu nebyl ten den jen 
pan Václav Vydra. Promrzlí diváci, kteří sledovali 
průběh od samého začátku, neodcházeli ani po 
jeho odjezdu, po němž následoval další zajímavý 
program a soutěže. Stejné projevy lásky ke koním, 
jezdecké dovednosti zkušených i začínajících 
mladých jezdců. Bylo totiž stále na co se dívat.  
Zpestřením programu byla jízda spřežení v his-
torických kočárech a bryčkách, jízda v dámském 
sedle paní Pavly Placákové v historickém oble-
čení, v rytmu doprovodné hudby. 

 Bylo by nespravedlivé nezmínit se o pořa-
datelích z místní stáje LEÓN za přípravu terénu, 
soutěží, stánků s občerstvením a zábavnými 
atrakcemi pro děti. Bylo by nadmíru nespraved-
livé, nezmínit se o dvou výrazných osobnostech, 
v podstatě legendách jezdeckého sportu, žijících 
u nás v Blatné.  

Skutečnou osobností, nejen postavou, vyčníva-
jící nad ostatní, je Miloslav Simandl starší. Mnozí 
z nás ho znají již z dob, kdy se u nás s chovem koní 
a jezdectvím teprve začínalo. Kdo má jen trochu 

reálné představy o tom, kolik času musel svému 
koníčkovi nebo koníčkům při zaměstnání věnovat, 
ten pochopí. V jeho stopách zdárně pokračuje 
jeho syn. Neskutečně laskavým ovládáním svého 
teplokrevníka Denyho uvádí při svých produkcích 
diváky do němého úžasu. Odborný výraz pro jeho 
disciplínu je pravděpodobně drezůra, ale u Míly 
Simadla mladšího a jeho koně je to projev souzně-
ní a realizace silných vzájemných vztahů.

O Rudovi Fialovi starším je v Blatné desítky 
let známo, že u koní je od svého mládí. Jezdectví 
a chov koní se mu stalo nejen celoživotním za-
městnáním, ale především velkou láskou. Mnozí 
z nás se za ním jezdili dívat na dostihy do Tocho-
vic. Tam začínal a získával první cenné zkušenosti 
ve stájích vítěze Velké pardubické pana Chaloup-
ky. V jezdeckém sportu posléze dosahoval velmi 
dobrýách výsledků. Ale jak to někdy bývá, byly 
poněkud a nezaslouženě málo zviditelňovány. 
Bohužel.  Nyní je především uznávaným odbor-
níkem v chovu koní. Zkušenosti nyní uplatňuje ve 
stáji LEÓN a předává je svému synovi. Říká se, 
že jablka nepadají daleko od stromu. Ruda mladší 
patří se svým plemenným hřebcem Cassinis Son T 
ve skokových disciplinách (parkuru) k absolutní 
české špičce. 

Ale zpět k Rudovi Fialovi staršímu, kvůli 
kterému vlastně tento článek píšu. Program 
Hubertovy jízdy vrcholil skokovou disciplinou 
s názvem „Mini -  max“. Soutěž je specifická  
v tom, že se skáče přes dvě překážky, jen několik 
metrů od sebe vzdálených. Výška první (mini) 
se nemění. Výška druhé (maxi) se po každém 
úspěšném skoku zvyšuje. Vítěz je jediný, tedy 
ten, kdo se svým koněm skočí nejvýš. Královna 
lovu Adrea se dlouho statečně drží v soutěži, ale 
nakonec zůstávají v soutěži jen dva Rudolfové, 
táta a syn. Laťka se zvyšuje na výšku 180cm. Na-
pjatou atmosféru do extrému vyhrocuje uznávaný 
profesionální moderátor a oba nutí k pokračová-
ní. V nejvypjatější chvíli, kdy měl pokračovat 
vzájemný rodinný souboj, se stalo to, co nikdo 
nečekal. Ruda starší s klidnou tváří oznamuje, že 
na další skok nejde a v soutěži končí. Šokovaný 
moderátor ho přemlouvá, uvádí diváky do ještě 
většího tranzu. Ruda sedí na svém valachovi 
Blackovi, usmívá se a bere si mikrofon:„Na další 
skok opravdu nejdu. Dnes jsme dosáhli maxima. 
Blackovi je už deset let, není nejmladší. Zažil jsem 
s ním hodně pěkného. Vím, co si můžeme dovolit. 
Nemohu dopustit, abych mu svým neuváženým 
rozhodnutím způsobil zranění. To prostě ode 
mne nechtějte.“ V té chvíli jsem měl dojem, že 
jeho Black, na kterém stále seděl, šťastně potřásl 
hlavou, spokojeně odfrkl, jakoby tím svému pá-
novi děkoval. I v jeho koňských očích byl vidět 
vděčný pohled. A z očí citlivějších diváků v tu 
chvíli ukápla nejedna slzička. Co k tomu dodat.?  
Ruda je prostě formát.

Při návratu domů se mi hlavou honily čerstvé, 
jedinečné dojmy prožitého dne, ale také vzpo-
mínky na dětství. Vztah ke koním jsem získal 
už jako kluk na prázdninách u dědečka. Pýchou 
jeho hospodářství bývali koně. Pro mne největší 
zážitek znamenaly opratě v ruce, vůně koňských 
stájí a radost z narozených hříbátek. Žil jsem 
potom v době, kdy byli koně bezohledně ode-
bíráni jejich pánům při zakládání zemědělských 
družstev. Tehdy byli málem vyhubeni. Bylo jen 

málo statečných, kteří vydrželi. Nemusíme chodit 
daleko. Jedním z nich byl a je  pan Josef  Koryta 
z Václavova, účastník několika přecházejících 
Hubertových jízd v Buzicích.

Láska ke koním z mládí mi zůstala. Kůň je 
užitečný a ušlechtilý, lidem blízký tvor. Symbo-
lem majestátu, svornosti, duchovní síly a státnosti, 
zachycený ve výtvarných dílech sochařů (Jan Žiž-
ka. Svatý Václav, T.G. Masaryk). V dílech našeho 
krajana Mikoláše Alše koně nenapodobitelným 
způsobem dominují v různých podobách, při 
práci na polích, v bojích i v zobrazení důležitých 
událostí našich dějin. 

Nezanedbatelný a příznivý vliv koně na člo-
věka je stále více využíván v léčebných ústavech 
a stacionářích při léčbě nemocných a postižených 
dětí.

Hubertova jízda v Buzicích je důkazem toho, 
že i za nepříznivého počasí se dá prožít zajímavý 
a poučný den. Přeji všem organizátorům a chova-
telům koní hodně úspěchů, radosti v sedle a štěstí, 
když se v něm neudrží. 

František Šesták

.... ad: Hubertova jízda v Buzicích

Více o nás na www.vrbno-ubytovani.cz
e-mail hospoda.vrbno@seznam.cz

10.12. 11 SOBOTA
Výstava vánočních dekorací

POZOR již od 15,00 
Výroba a zdobení perníčků, drátkované 
ozdoby, svícny, šperky z korálků, reborn 
panenky, dekorace z papírového pletení 
(věnečky, stromečky, hvězdy, krabičky, 

andělé, aj.) Přijďte si i s dětmi (vnoučaty) 
vyzkoušet svoji zručnost.
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Jak to vypadá na pravé irské pařbě? 
Tanec, kytary, banjo, basa, bubny,... a neutuchající energie valící se 

z podia. The Hogs nejsou žádná napodobenina, ale irský folklor sám o sobě. 
Pravý hospodský šraml. Vůdčí osobnost The Hogs Michael Casey dokonce 
zkomponoval pár skladeb i pro Shanea MacGowana (Pogues).

Během pobytu v Česku se potkali u českého piva (!) s harmonikářem 
Václavem Koubkem, se kterým si tak padli do oka, že spolu dohodli společ-
ný projekt: Václav Koubek přebásní do češtiny irské a keltské tradicionály 
a s doprovodem The Hogs natočí CD. Na začátku pouhé plány, nyní však již 
realita. CD pod názvem „Všem se nalejvá“ vyšlo v roce 2007 v koprodukci 
Indies a AMP.

HOGS v médiích:
„Tohle spojení bylo zkrátka šťastné a přináší pořádnou porci radosti, 

svobody a optimismu.“ Musicserver.cz
„Ale když se obě knajpy, ta Koubkova i ta čistě „hogsovská“, spojí do-

hromady...může vzniknout originální průnik chutí. Asi jako pivo, které by 
dokázalo míchat kvality dublinského Guinnesse a Plzeňského Prazdroje.“ 
Ihned.cz

HOSPODA U DATLA                  26. 11. 2011
OD 20.00 HOD.











pipravili jsme pro vás 
na pátek   

bohatý program: 

 ertovské vystoupení žák 1. tíd (v 15:30 hod.) a 2. tíd 
(v 16:00 hod.) ve školní jídeln

 výroba vánoních dekorací spojená s prodejem 
 možnost vlastní výroby drobných vánoních dárk
 vánoní oberstvení 







Obec LnářeObec LnářeObec LnářeObec Lnáře    
a Římskokatolická farnost Lnáře a Římskokatolická farnost Lnáře a Římskokatolická farnost Lnáře a Římskokatolická farnost Lnáře     

se sídlem v Kasejovicíchse sídlem v Kasejovicíchse sídlem v Kasejovicíchse sídlem v Kasejovicích    

zvou srdečně nazvou srdečně nazvou srdečně nazvou srdečně na    

Adventní koncertAdventní koncertAdventní koncertAdventní koncert    
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                                  Svatební obřady na zámku Lnáře
ůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů

     Zámek Lnáře a jeho freskové sály, park nebo kaple sv. Josefa jsou 
     velmi oblíbeným a vyhledávaným místem k uskutečnění svatebních       
     obřadů.  Příkladem tohoto je i letošní rok, který byl množstvím
     rezervovaných svatebních termínů nejen  rekordní, ale i zajímavý.
     Především ve velkém nárůstu církevních svateb v zámecké kapli,
     mimořádným termínem 11.11.2011 nebo jedné  ,,televizní svatby ,,
     pro pořad  TV Barrandov: Splněné sny.

     Na r. 2012  jsou OÚ Lnáře určeny jako obřadní dny tyto termíny:
     30.3. /28.4. /19.5. /9.6. /29.6. /30.6. /14.7. /28.7. /11.8. /25.8. /8.9. /6.10.
                                  a magické datum: 12.12.2012
      Termíny církevních svatebních obřadů lze domluvit individuálně!
      Tradičně je možné využít i ,, předsvatebních ,,  prohlídek  zámku.

      Další informace o svatebních obřadech na: www.lnare.cz/zamek
                                                                                                                                       tel. 604 401 432
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Gloria in excelsis DeoGloria in excelsis DeoGloria in excelsis DeoGloria in excelsis Deo    

et in terra pax hominibus et in terra pax hominibus et in terra pax hominibus et in terra pax hominibus 

bonae voluntatisbonae voluntatisbonae voluntatisbonae voluntatis    
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Hospoda U Datla
připravujeme

1.1.2012 Novoroční - Anča Band
21.1.   B.A.S.
11.2.   Parallen (křest CD)+Funkce  

 šroubu
19.2.   Šibřinky (Sokolovna)
  3.3.   Milan Buričin (Geniální  

 cirkulátor)
23.-25.3. 15 let Hospody
   U Datla (Battole, Křečovky  

 atd).
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Program kina na listopad - prosinec 2011

 ULTURNÍ KALENDÁK
Zábava U Datla
Sobota 26. listopadu – 20,00 hod.

THE HOGS
Vstupné 150,- Kč

Úterý 29. listopadu – Divadlo Broadway – 
odjezd v 8,00 hod. od ubytovny Tesly

VÁNOČNÍ ZÁZRAK
Obsazeno 

Neděle 27. listopadu – nám. J.A.Komenského
VÁNOČNÍ TRHY
Pořádá OS Duhové Ještěrky ve spolupráci 

s Městem Blatná

Prosinec
Pátek 2. prosince – Infocentrum J.P. Koubka 
8,00 – 17,00 hod. 

PEKLO V INFOCENTRU
Přijďte si užít žerty s čerty, zahrát si karty 

a zatopit pod kotlem již v pátek 2. prosince! 
Pořádáno ve spolupráci s OS Duhové ještěrky

Pondělí 5. prosince – J.P.Koubka /u kašny/ 
-14,30 hod.

ČERTOVSKÉ ŘÁDĚNÍ
Pořádá OS Duhové ještěrky

Pátek 9. prosince – Městská lidová knihovna 
–  dětské odd. - 15,00 – 18,00 hod.

VÁNOČNÍ ČTENÍ
Než si obstaráte nákupy nebo upečete cuk-

roví, Vaše děti budou poslouchat pohádky. 
Vánoční čtení bude doplněno o opakování vánoč-
ních zvyků, hraní vánočních her, zpívání koled 
a mnoho dalšího. 

Vchod do knihovny olemují vánoční stromky 
nazdobené žáky blatenských základních a ma-
teřských škol. 

Pořádá MělK v Blatné ve spolupráci s OS 
Duhové ještěrky

Úterý 13. prosince – sokolovna 19,00 hod.
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers 
POTKAL JSEM SVŮJ SEN
Pocta českému swingaři Jiřímu Traxlerovi
Zbrusu nový koncertní program, je sestaven 

pochopitelně především z písní Jiřího Traxlera, 
které psal pro R. A. Dvorského, Inku Zemánkovou 
a později pro orchestr Karla Vlacha – Jedu nocí, 
Bloudění v rytmu, Měsíc to zavinil,  Bláznivý 
den, Dobrou noc, Potkal jsem svůj sen, Boogie 
Woogie a další. Nicméně zazní i skladby z reper-
toiru jeho oblíbených amerických swingbandů, 
kterých si nejvíc považoval - Duka Ellingtona 
a Jimmyho Lunceforda. 

Předprodej vstupenek na odd. kultury

Neděle 18. prosince – nám. J.A. Komenského
VÁNOČNÍ  TRHY
Prodej vánočního zboží, horké medoviny 

a dalších dobrot.
Hraje Kapela Z Vršku
Pořádá OS Duhové ještěrky ve spolupráci 

s Městem Blatná

Pátek 25. 11. ve 20.00 hod.
SCI-F, thriIler USA 2011, 112 minut, v čes-

kém znění 
SUPER 8 
/Bontonfilm /
Když se skupinka teenagerů rozhodne na 

kameru „Super osmičku“ natočit zombie horor, 
ani ve snu by nikoho z nich nenapadlo, že vý-
sledný film bude ještě děsivější, než zamýšleli. 
Jeden z nejoriginálnějších tvůrců současnosti J. 
J. Abrams spojil síly s největším hollywoodským 
expertem na mimozemšťany Stevenem Spielber-
gem a společně natočili film, při jehož sledování si 
nutně vzpomenete na E. T. Mimozemšťana nebo 
na Blízká setkání třetího druhu. 
Vstupné 60 Kč  Mládeži přístupno 

Středa 30. 11. v 19.00 hod.
Komedie USA 2011, 108 minut, s titulky 
KAMARÁD TAKY RÁD 
/Falcon /
Dylan a Jamie rozhodně nemají na usedlý 

život ani pomyšlení. Když si Newyorčanka Jamie, 
zaměstnaná jako hledačka nových příležitostí, 
vyzkouší své umění na uměleckém řediteli Dy-
lanovi z Los Angeles, kterého přemluví, aby vzal 
svou vysněnou práci v New Yorku, uvědomí si 
oba, že jsou si velice podobní. Každý z nich má 
za sebou tolik zkrachovalých vztahů, že jsou 
ochotni zkrátka pustit lásku z hlavy a starat se 
jen o zábavu. 
Vstupné 75 Kč  Mládeži do 12 let nevhodné 

Prosinec
Středa 7.12 v 19:00 hod.

Animovaný USA 2011, 107 minut, v českém 
znění 

TINTINOVA DObRODRUžSTVÍ 
/Falcon /
Příběh filmu, inspirovaného po celém světě 

oblíbenými příhodami knižního a comicsového 
hrdiny Tintina, sleduje osudy výjimečně zvída-
vého mladého reportéra Tintina a jeho věrného 
psího společníka Filuty.
Vstupné 75 Kč  Mládeži přístupno 

Pátek 9.12 ve 20:00 hod.
Komedie USA 2011, 101 minut, v českém 

znění 
JOHNY ENGLISH SE VRACÍ 
/Bontonfilm /
Kdo zachrání Její veličenstvo britskou krá-

lovnu, když agent 007 James Bond zrovna leží 
u ledu? Jeden muž už před lety dokázal, že je na 
něj spolehnutí a že raději Britské ostrovy zbourá, 
než by je vydal nepříteli všanc....
Vstupné 65 Kč  Mládeži přístupno 

Středa 14.12 v 19:00 hod.
Thriller USA 2011, 90 minut, s titulky 
DREAM HOUSE 
/Falcon /
Někteří lidé tvrdí, že domy mají paměť. Pro 

jednoho muže je ale jeho domov místem, pro které 
by byl schopen vraždy, jen aby na něj zapomněl. 
Daniel Craig, Naomi Watts a Rachel Weisz účin-
kují v hlavních rolích filmu Dream House. 
Vstupné 75 Kč  Mládeži do 12 let nevhodné 

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers 
POTKAL JSEM SVŮJ SEN

Pocta českému swingaři Jiřímu Traxlerovi
Zbrusu nový koncertní program, který jsme 

s mým orchestrem Melody Makers připravili na 
nadcházející sezónu 2011–2012, je věnovaný 
především Jiřímu Traxlerovi. Původní myšlenka 
byla připravit  koncertní cyklus tak, aby vrcholil 
v březnu příštího roku, kdy měl tento vskutku 
poslední mohykán českého tanečního swingu 30. 
a 40. let oslavit 100 let. Bohužel před nedávnem 
Jiří Traxler zemřel. Na mém rozhodnutí se však 
nic nemění – koncertní program „Potkal jsem 
svůj sen“ s podtitulem Pocta Jiřímu Traxlerovi 
realizovat budu, bohužel už jen in memoriam.

Program je sestaven pochopitelně především 
z písní Jiřího Traxlera, které psal pro R. A. Dvor-
ského, Inku Zemánkovou a později pro orchestr 
Karla Vlacha – Jedu nocí, Bloudění v rytmu, Mě-
síc to zavinil,  Bláznivý den, Dobrou noc, Potkal 
jsem svůj sen, Boogie Woogie a další. Nicméně 
zazní i skladby z repertoiru jeho oblíbených ame-
rických swingbandů, kterých si nejvíc považoval. 
Tento aspekt jsme telefonicky promýšleli ještě 
společně, naposledy tři týdny před jeho smrtí. 
Nejvíc obdivoval Duka Ellingtona a Jimmyho 
Lunceforda. Vždy zdůrazňoval, že především 
Ellingtonovy nahrávky byly pro něj v mládí zá-
kladní učebnice, z nichž nasával jazzové cítění, 
frázování, jejichž analýzou si osvojoval základní 
aranžérské techniky.

S Jiřím Traxlerem jsem se v posledních letech 
velmi sblížil, především díky tomu, že jsem rea-

lizoval jeho hudební portrét pro ČT. Znám tedy 
mnoho detailů týkajících se jeho života a muzi-
kantské kariéry, řadu půvabných historek, jimiž 
komentoval klíčová životní setkání či významné 
dějinné události. Právě tyto vzpomínky, které jsem 
měl takříkajíc z první ruky, budou kořením prů-
vodního slova, jímž budu jednotlivé kusy uvádět. 
Nepůjde rozhodně o sentimentální vzpomínání, 
chci vytvořit večer nabitý humorem, ironií a skvě-
lou muzikou, tedy tím, co měl Jiří rád.

Ondřej Havelka
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 PORTS
Cyklista 

Petr Soukup
Výsledky nepotřebují komentář

Závodil převážně na horském kole (MTB) 
v celostátních soutěžích GALAXY seriálu 
a v nejprestižnějším seriálu Kolo pro život České 
spořitelny v konkurenci současných a bývalých 
profesionálních závodníků. Celkové výsledky 
a výsledky jednotlivých dílčích závodů r. 2011 
nepotřebují skutečně žádný komentář!

Celkové výsledky seriálů :
2. místo v kategorii seriálu Kolo pro život 

České spořitelny
1. místo absolutně v seriálu GALAXY 

Výsledky všech závodů od srpna 2011  (do 
srpna byly již průběžně zveřejněny) :

27. 8. 2. místo – Náměšť nad Oslavou, serie 
Galaxy. MTB

  4. 9. 1. místo – Blatná, MTB
10. 9. 1. místo – Přeštice, MTB
17. 9. 1. místo – Valtice, seriál Kolo pro život 

Česká spořitelna, MTB
24. 9. 1. místo – Zruč nad Sázavou   seriál Gala-

xy MTB
25. 9. 1. místo – Blatná, časovka do vrchu, 

silniční závod, absolutní vítěz
2. 10. 1. místo – Čerchov, závod do vrchu, 

absolutní vítěz
22.10. 1. místo – Paseky u Písku. MTB, abso-

lutní vítěz

Gratuluji. Přeji hodně zdraví, úspěchů a spor-
tovního štěstí do další sezóny v r. 2012

František Šesták
Dodatek :

Další výborné výsledky cyklistů z Blatné 
budou v příštím vydání BL.

Skvělé představení 
blatenského juda 

v Prachaticích
Sobota 22. října se ještě probouzela do chlad-

ného podzimního rána, když se začali scházet 
blatenští judisté. Ještě celí rozespalí čekali před 
OD Labuť na poslední opozdilce. Čekala je totiž 
asi hodinu a čtvrt dlouhá cesta do Prachatic, kde 
se konala Velká cena města Prachatice.

Turnaj otevřela soutěž mláďat
V kategorii mláďata se sešla velká konku-

rence borců, kteří do Prachatic dorazili hájit 
barvy svého mateřského klubu a města. Paleta 
zúčastněných oddílů byla široká, neboť závod-
níci se sjeli celkem ze tří krajů – Jihočeského, 
Plzeňského a Středočeského. Z tohoto důvodu 

byla většina vah v kategorii mláďat rozdělena 
na dvě skupiny po čtyřech závodnících. Z každé 
skupiny postupovali dva závodníci s největším 
počtem bodů do semifinále, kde se utkali s nej-
lepšími ze skupiny druhé.

Ve váhové kategorii do 40 kg se představil 
Jan Podlešák. V základní skupině neprohrál ani 
jedno utkání, když postupně porazil všechny tři 
soupeře. Postoupil tak suverénně do semifinále. 
Zde si ještě před koncem časového limitu poradil 
se závodníkem ze Sušice. Při finálovém souboji 
se ale situace obrátila. Soupeř totiž udával tempo 
zápasu hned od začátku a Honza skoro o hlavu 
většímu soupeři nestačil. Zápas prohrál a obsadil 
tak 2. místo.

Ve váze do 44 kg bojoval Andrej Haštava. 
V základní skupině se na tatami představil ve 
třech zápasech. Dva zápasy skončily vítězstvím 
blatenského závodníka. Při posledním souboji 
ve skupině však na Andreje čekal velmi silný 
soupeř, a jak se později ukázalo, celkový vítěz 
této váhové kategorie. I když Andrej zápas pro-
hrál, postoupil do semifinále ze druhého místa 
ve skupině. Tím však musel nastoupit proti vítězi 
druhé skupiny. Soupeř si tento zápas pohlídal 
a postoupil do boje o celkového vítěze. Smutnit 
nad prohrou ale nebylo proč, vždyť Andrej 
obsadil 3. místo.

Kategorie mladší žáci
Ve váze do 46 kg zápasil Miloš Franc. 

Milošovi se minulé závody vůbec nepovedly, 
a proto na turnaj přijel plný odhodlání porážky 
soupeřům vrátit. V prvním zápase, ale zaspal 
začátek a než se pořádně na tatami rozkoukal, už 
prohrával. Ve druhé polovině zápasu se ale karty 
naštěstí obrátily a Miloš souboj nejen vyrovnal, 
ale nakonec i vyhrál. Druhý zápas proměnil 
blatenský závodník v jasnou záležitost a vyhrál 
před časovým limitem na ippon. Do zápasu 
o první místo vlétl velmi dobře a už po několika 
desítkách sekund vedl. Znovu se ale opakoval 
scénář z prvního zápasu, tentokrát se však rado-
val soupeř. Když totiž přežil úvodní tlak, převzal 
postupně iniciativu a souboj i bodově vyrovnal. 
Po uplynutí času se rozhodčí rozhodl ve vyrovna-
ném utkání přiklonit na stranu soupeře. Milošovi 
tedy připadlo 2. místo. 

Ve váhové kategorii do 60 kg se objevil 
Adam Žihla. 
V této hmot-
nostní kategorii 
se, stejně jako 
na předchozím 
turnaji, o vítě-
zi rozhodovalo 
při soubojích 
mezi judistou 
z Kaplice a prá-
vě blatenským 
závodníkem. 
První zápas byl 
velmi vyrovna-
ný. I když oba 
soupeři hýřili 

aktivitou a dostávali se do chvatů, bod nedostal 
ani jeden z nich. Druhý zápas již body přinesl. 
Skončil vítězstvím kaplického závodníka před 
časovým limitem. Provedení chvatu mu sice 
úplné vítězství nezajistilo, ale následoval boj 
na zemi. Zde ukázal svou převahu a zvítězil. 
I přes prohru s tímto závodníkem mohl Adam při 
vyhlašování vítězů vystoupit na 2. místo.

Kategorie starší žáci
Ve váhové kategorii do 55 kg bojoval Marek 

Sedláček. I tato kategorie byla skvěle obsazena. 
Na Marka čekalo celkem pět zápasů. A hned ten 
první přinesl vyrovnaný souboj, který rozpum-
poval diváky. Atmosféra souboje donutila oba 
borce k tomu, aby podali maximální výkon, 
kterého jsou schopni. Bojovalo se o vítězství do 
poslední chvíle, šťastnější byl nakonec blatenský 
závodník, který si připsal těsnou výhru. V dru-
hém zápase stál náš závodník proti judistovi 
z Kaplic. Jak se brzy ukázalo, tento závodník byl 
nad síly našeho borce, který zápas prohrál. Tato 
prohra však zůstala naštěstí osamocena. Další tři 
zápasy totiž skončily vítězstvím našeho závodní-
ka. Marek se tak mohl radovat z 2. místa.

Ve váze do 73 kg zápasil Michal Diviš. I na 
Michala čekalo pět soutěžních zápasů. První 
zápas bez problémů vyhrál. Pak ale přišel drobný 
výpadek, který znamenal prohru se závodníkem 
z Domažlic. Tato porážka byla, jak se zanedlouho 
ukázalo, klíčová v postavení na stupních vítězů. 
V následujícím zápase si Michal poradil se sou-

peřem ještě před koncem časového limitu. Pak 
ovšem přišel zápas s dnešním suverénem této 
váhové kategorie, domácím závodníkem, který 
si s Michalem poradil. V posledním zápase si ale 
blatenský borec smlsnul na závodníkovi z Tá-
bora a s přehledem vyhrál. V celkovém součtu 
stačila tato bilance na 3. místo.

Shrnutí
Celkově se zúčastnilo turnaje sedm blaten-

ských závodníků, kteří si domů přivezli šest 
medailí. 

Oddíl juda děkuje rodičům, kteří ve svém 
volném čase zajistili dopravu na turnaj.

Více informací o oddíle juda v Blatné a o So-
kolu Blatná na www.tjsokolblatna.cz, o DDM 
Blatná na www.ddmblatna.cz.

Lukáš Kocourek

Zleva – Michal Diviš - 3. místo, Marek Sedláček - 
2. místo.

Zleva – Miloš Franc a Adam 
Žihla - oba 2. místo.
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Informace podá a vše potebné zaídí : 















Schzky možné kdykoliv, vetn veer a víkend



Triatlonisté z SCV Blatná 
v jihočeském poháru obstáli 

vzorně
Členové triatlonové složky sportovního klubu SCV Blatná dosáhli v le-

tošním roce znamenitých úspěchů v celém Jihočeském poháru triatlonu. Na 
slavnostním vyhlášení výsledků to bylo řečeno jasně a srozumitelně.

Aneta Šimáková ze Strakonic se v kategorii ženy /20-29 let/ umístila 
na stříbrné pozici, celkově skončila na páté příčce výsledkového žebříčku. 
Pavel Ira z Radomyšle vybojoval v kategorii muži /40-49 let / hezké sedmé 
místo, v celkovém pořadí zůstal osmadvacátý. Tradičně výbornou formu 
předváděl po celou sezónu Jaroslav Pudil ze Strakonic, což mu vyneslo 
v konečném účtování vítězství v kategorii /50-59 let/ a třináctou pozici 
mezi všemi závodníky. Lukáši Havelkovi ze Strakonic se podařilo získat 
v kategorii /19-29 let/ dvanáctou pozici, celkově mu zůstalo vyhrazeno 53. 
místo. Ondřej Šejvl ze Strakonic ve své věkové skupině /19-29 let/ zúročil 
svůj fyzický potenciál sedmou příčkou, ve všeobecné konkurenci ovládl 33. 
post. Blatenský zástupce Pavel Karban se celkově ocitl na 111. pozici.

Hned dvě zlaté trofeje do klubu SCV Blatná přinesli Lukáš Havelka a Ja-
roslav Pudil ze Strakonic z celoročního vyhodnocení duatlonové sezóny.

Jako tým se SCV Blatná probojovalo na krásné 6. místo mezi 23 
zúčastněnými družstvy. Všem, kteří v těchto sportovních disciplínách re-
prezentovali město Blatnou i mateřský klub, patří poděkování a gratulace. 
Poděkování patří samozřejmě také všem sponzorským subjektům, které 
závodníky v sezóně 2011 naturálně i finančně podpořili.

          Vladimír Šavrda
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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 

Te l . :  3 8 0  4 2 3  6 3 4
m o b i l :  6 0 7  7 6 0  4 0 7

Nabízím prostory k pronájmu v 
podkroví domu v ulici Zahradnic-
ká. Vhodné pro komerční účely 

(kancelář, služby)

tel. 602 447 803

Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 
(55 m2), zděný, balkón+sklep+výtah 

– sídl. Nad Lomnicí – nová zástavba.
Tel.: 383 421 239








za nejvyšší ceny !!!













Pronajmu byt 2+1 (zděný) s bal-
konem v Blatné, Nerudova ulice.
Volný od 1. ledna 2012 (možnost 

i dříve)
Tel.: 602 409 725
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VETERINÁRNÍ ORDINACE MVDr. Milan Kalužík
Sadová 1442, BLATNÁ

(U STAVEBNIN POD RYBNÍKEM PUSTÝ, BILLIARD BARU)
Tel.: 603 221 660, e-mail: vetkaluzik@seznam.cz

Oznamuje:
Rozšíření ordinačních hodin (nově otevřeno i dopoledne)

Po - Pá 8 - 11, 16 - 19

Nabízí:

- ošetření koní po domluvě tel.: 734 408 974
- výjezdy k pacientům po telefonické domluvě
- pro akutní případy na telefonu 24 hod. denně
- komplexní veterinární služby
- prevence – očkování, odčervení, čipování, pasy, tetování
- diagnostika – rentgen, vyšetření ultrasonografem
                      – laboratorní /krev, moč, trus, histologie/
- chirurgie /anestézie inhalačním přístrojem/
- stomatologie /zubní ultrazvuk/
- ošetření okrasného ptactva, hlodavců, plazů
- doplňkový prodej krmiv a diet








 
 
 
 
 
 
 
 
 
























 
 
 
 
 
 
 


  












Koupím staré cedule, sklenice, 
etikety pivovarů.

Blatná, Lnáře, Písek a jiné.
Cenu respektuji.
Tel.: 725 610 723

Prodám nebo 
pronajmu krásný 
byt 4+1 (90m2), 
se dvěma bal-

kóny, výhled do 
zámeckého parku, 

oplocený poze-
mek s dětským 
hřištěm, koloto-

čem a houpačkou. 
Možnost garáže 

v domě
Tel: 604 787 541 / 

602 495 374 

Pronajmu pro-
stornou garáž od 

ledna 2012.
Tel: 604 787 541 / 

602 495 374

Pronajmu nebytové prostory v 
centru Blatné, výhodná lokace.

Tel.: 732 505 412
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TEPELNÁ ERPADLA 
TOPENÍ 

    
      777 050 679, 776 022 526 
     www.ekologicke-vytapeni.cz

Kancelá – Sadová 308, Blatná 
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Rozmry 6 x 3,2 cm 


TRUHLÁSTVÍ 
Jií Chodora 

Výroba oken,dveí,kuchyní,schody, 
ploty,pergoly,vrata atd. 

tel: 721 310 480 
e-mail:truhlarstvi.chodora@blatna.net 

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

Ing. Petr FOUS

GEODÉZIE
Na Blýskavkách 1430, 388 01 Blatná

IÈO: 659 54 050
tel.: 603 514 655

Odpovìdná osoba: Ing. Petr Fous

digitisk + UV laminace, vel. A3
lepit na PVC tl. 5 mm + rámování

1430

PVC tl. 5 mm, výøez EG528, EG501- 15x20 cm

tisk na papír køída 100g + laminace, 15x60 mm

FOUSOVI

GEODÉZIE

Ing. Petr FOUS

Na Blýskavkách 1430
388 01 Blatná

mobil: 603 514 655
tel./fax: 383 393 446
e-mail: fous.petr@tiscali.cz

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

GEODÉZIE
Ing. Petr Fous

Na Blýskavkách 1430
388 01 BLATNÁ

tel.: 383 393 446
mobil: 603 514 655

geometrické plány pro:
- kolaudace budov

- rozdìlení pozemkù
- vìcná bøemena

vytyèování hranic pozemkù
úèelové mapy

zamìøování inž. sítí,...

POZOR!!!
ZMÌNA SÍDLA

GEODÉZIE

GEODÉZIE

300 m

30 m

velikost tabulky 17x95 cm

Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:    čt 15 - 18 hod.
     pá 15 - 18 hod.
     so (liché týdny 8-11 hod.)
     nebo po tel. domluvě
Hajany 15
 Tel.: 383 420 053, 
 mob. 604 566 214, 732 236 153
 www.spanekvperi.cz

 
 
 
 
 
            
   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

 

INTERNET   
 připojení k Internetu od 200Kč (s DPH) 
 servis a opravy počítačů 
 tvorba webových stránek – Webhosting 
 pevná Telefonní linka Voip   

   Tel.  383 809 555,    602 649 555 

     e-mail: Info@konet.cz            www.KONET.cz                 

      INTERNET KONET CENTRUM  
            u ubytovny Tesla Blatná 
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Mám výhody
havarijka, ale
neplatím ho!

POVINNÉ RU ENÍ 
S NEJLEPŠÍ VÝBAVOU

S vámi od A do Z

V


