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Cena 7,- Kč

Jan Trampota
Jeden z vrcholů českého krajinářství 20. století v Městském muzeu v Blatné.
Městské muzeum v Blatné ve spolupráci s Galerií Procházka v Českých
Budějovicích a Městským muzeem a galerií ve Vodňanech připravilo rozsáhlou výstavu jedné z nejvýznamnějších krajinářských osobností minulého
století - Jana Trampoty (1889-1942). Zapůjčená díla pocházejí z majetku
dědiců. Bylo soustředěno 62 obrazů a 39 kreseb postihujících umělecký
vývoj tohoto malíře.
Trampota studoval na Pražské uměleckoprůmyslové škole u profesorů
E. Dítěte a J. Preislera (1907-1909). Byl členem Svazu výtvarných umělců
Mánes (od roku 1913) a později navštěvoval soukromou malířskou školu
profesorů V. Beneše a O. Nejedlého (1913-1914). V malířově raném díle
převažuje zájem o ﬁgurální téma.
Autor se v tomto období vyrovnával
s mnoha výtvarnými podněty, které
přinášela do českého výtvarného života generace „Osmy“ či v roce 1911
založená „Skupina výtvarných umělců“ (V. Beneš, E.Filla, O.Gutfreund
a další). Snahu zvládnout podněty
expresionismu, postimpresionismu
a kubismu zachycují na výstavě díla
„Žena u zrcadla“ (1913), „Paridův
soud (1912-13), „Žena“ (1913)
a řada kreseb. S těmito impulsy se
Trampota vypořádal po svém. Jakoby se naplňovala jeho slova: „Odpovědnost jen a jen k vlastní práci;
nepodléhat nikomu v ničem, hlavně
nepodléhat vnějším okolnostem.“
Přes tyto výboje převládal autorův smyslový přístup k tvorbě. V tomto
období objevil pro sebe svoje životní téma - krajinu. Obrazy „Park v Nové
Vsi“ (1915), „Most“ (1915), „Žofín“ (1916) jsou charakterizovány postimpresionistickým cézánnovským vlivem. Stranou nezůstávaly ani náměty
civilizační („Žižkov“ 1916). Tyto práce předznamenaly Trampotovu cestu
k pojetí harmonického rázu a monumentality krajiny. V prvé světové válce
malíř nastoupil do rakousko-uherské armády. Ozvuky válečných prožitků
v sobě nese plátno „Vojenský hřbitov“ z roku 1919. Z cyklu „Staré jabloně“
(1920-1921), který je spojován s autorovými vlastními nadějemi, je vystaven
obraz „Jabloň pod sněhem“ (1920).
V roce 1921 malíř poprvé navštívil rodiště přítele sochaře Josefa Kubíčka
ve Slatině nad Zdobnicí v podhůří Orlických hor, které se mu stalo osudným.
V roce 1922 se Trampota trvale přestěhoval do nedalekého Pěčína. V tomto
prvém pěčínském období, které vrcholilo mezi léty 1926 až 1928, vznikala
díla pevně konstituovaného výtvarného i myšlenkového obsahu. Objevily

se v nich tvárně konstruktivní schopnosti autora s citem pro harmonii. K vytváření těchto děl využíval techniky olejového pastelu, jenž mu umožňoval
pracovat s energičtějším rukopisem. Tyto klasické práce jsou na výstavě
zastoupeny například obrazy „Červené střechy“ (1922), „Petrovo stavení“
(1926), „Petrův jasan“ (1927). Soubor těchto děl byl vystaven v Pražském
Mánesu a v Hradci Králové (1927). Souběžně vznikaly mezi léty 1924-1927
kubistické barevné kresby.
V roce 1928 zemřela umělcova žena. Z krize Trampotovi pomohl pobyt
v normandském Etretatu uskutečněný s R. Kremličkou (1930 a 1931).
Malíř zde nalezl svoji heroickou krajinu promítající se směle charakterizovanou „…dynamickou konstrukcí
hmot a obludně nasazených objemů“,
jak konstatuje ve své monograﬁi Arsen
Pohribný. V muzeu nalezneme obrazy
představující toto období „Červené skály
v Etretatu“ (1930), „Bárky“ (1930) či
„Normandský dvorek“ (1932).
Druhé pěčínské období je datováno
lety 1932 až 1942. V této etapě, kdy se
malíř záměrně izoloval od pražského
uměleckého politikaření, vzrůstá především význam barvy na jeho obrazech,
která umocňuje básnivost díla. Trampota
opětovně obracel svou pozornost k motivu Orlických hor.
Atmosféru podzimu zachycují plátna
„Podzimní stráň“ (1937) či „Podzimní
harmonie“ (1935-1937). Obrazy „Úvoz
nad Slavíkovými“ (1937), „Jaro v Pěčíně“ (1936), „Jabloň a lípa“ jsou svou
symfoničností vyvrcholením umělcova díla.
Trampotovu tvorbu v pozdním období třicátých let uzavírají varianty
spálenišť („Spáleniště“ 1938), motivy tání („Tání“ 1940) a zimních krajin
(„Slatina v zimě“ 1939). Jakoby se v nich odrážel umělcův i společenský
osud, zhroucení republiky po mnichovské dohodě.
Soubor děl obsahuje též zátiší, která vznikla na sklonku malířova života
a expozice je doplněna fragmenty malířovy korespondence s významnými
osobnostmi tehdejší výtvarné scény.
Osud velkého českého umělce se naplnil na podzim roku 1942.
Výstava Jana Trampoty je ojedinělou možností shlédnout průřez životním
dílem malíře Jana Trampoty. Jihočeská výtvarná veřejnost nemá tak často
příležitost se setkat s obrazy tohoto významného českého umělce.
PhDr. Jaromír Procházka

SDO Blatná

1851 - 2011 – 160. výročí

Naši furianti

obraz ze života jihočeské vesnice o čtyřech dějstvích

Dne 24. dubna 2011 od 19.00 hodin v sále blatenské sokolovny
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A KTUALITY

Liniová výsadba
Blatná – III. etapa
Městský úřad Blatná, odbor majetku, investic
a rozvoje, tímto informuje širokou veřejnost, že
Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne
22.3.2011 poskytnutí dotace z grantového programu „Rozvoj venkova a krajiny – opatření tvorba
krajiny a podpora biodiverzity“ městu Blatná na
projekt „Liniová výsadba Blatná – III. etapa“.
Projekt řeší výsadbu původních dřevin v souvislém úseku, který navazuje na předcházející
výsadbu jabloňového remízku a druhé etapy
výsadby neovocných dřevin v okolí Kátlperku.
Projekt předpokládá vznik pěší cesty směrem
od jabloňového remízku osázené jednostranně
jabloněmi, dále směsí ovocných a neovocných
dřevin a nakonec neovocných dřevin, a to ve
vzdálenostech umožňujících průjezd zemědělské techniky. Realizace zahrnuje vytýčení trasy,
zmulčování starého porostu, zdravotní ořezání
stávajících keřů, vyhloubení jam a jejich prohnojení, výsadbu dřevin a jejich ukotvení ke kůlům.
Vlastní výsadba starších druhů vysokokmenů či
špičáků jabloní, slivoní, višní, třešní jeřábů, bříz,
dubů, javorů, lip a dalších vhodných doprovodných keřových porostů se uskuteční v době od
10.10. do 30.11.2011. Záměrem projektu je zvýšit
biodiverzitu, celkovou ekologickou stabilitu,
harmonizaci a celkové oživení krajiny a zároveň
zvýšit atraktivitu krajiny z hlediska turistického
ruchu. Celkový rozpočet projektu je 103 240 Kč,
dotace Jihočeského kraje, která bude vyplacena po
ukončení a vyhodnocení projektu, činí 90 000 Kč.
O ukončení realizace projektu budeme veřejnost
včas informovat.

Blatná 22. dubna 2011
nepřímo navazuje na předchozí dvouetapovou
liniovou výsadby na Kátlperku a předpokládáme,
že bude součástí další výsadby, která se plánuje
tak, aby se jednotlivé cesty v okolí Blatné propojily a vznikly tak zajímavé krajinotvorné prvky,
které budou sloužit k ochraně drobné zvěře i jako
cíl procházek místních občanů i návštěvníků
regionu. Že o takovéto projekty je zájem, svědčí
skutečnost, že ke vzniku tohoto projektu dali
impuls sami občané osady Skaličany. Celkové
náklady projektu činí 106.700 Kč a pokud město
dodrží krajem stanovené podmínky, bude grant ve
výši 96.000 Kč městu poskytnut koncem tohoto
roku. O ukončení realizace projektu podpořeného
Jihočeským krajem v rámci grantového programu
„Rozvoj venkova a krajiny – opatření Tvorba
krajiny a podpora biodiverzity“ budeme veřejnost
včas informovat.
V Blatné dne 31.3.2010
Ing. Jaromír Formánek, MěÚ Blatná, OMIR

OZNÁMENÍ

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

zápis dětí pro školní rok 2011/2012.
Zápisy se budou konat

ve středu 27.4.2011 od 8-16 hodin
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

V Blatné dne 14.4.2011
Ing. Jaromír Formánek, MěÚ Blatná, OMIR

Minule…...
Městský úřad Blatná, odbor majetku, investic
a rozvoje, tímto informuje širokou veřejnost, že
Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne
16.3.2010 poskytnutí grantu městu Blatná na
projekt „Jabloňový remízek – Výsadba a údržba
starých ovocných dřevin podél bývalé cesty ze
Skaličan do Blatné“. Záměrem projektu je zvýšit
biodiverzitu a celkovou stabilitu a harmonizaci
krajiny výsadbou starých ovocných dřevin podél původní cesty ze Skaličan do Blatné, která
je v současné době v krajině jen nepatrně znát.
Lemuje ji jen několik nesouvislých křovisek
a starých hrušní. Životaschopné stávající dřeviny
budou odborně ošetřeny a zároveň budou vysazeny staré odrůdy ovocných dřevin. Projekt tak

NA SVATÉHO JIŘÍ, NEZAŠLAPOU TRÁVU ČTYŘI
Sv.Jiří – ochránce venkovského obyvatelstva,
rolníků a pastýřů. Od tohoto dne se vždy zahajovaly pastvy.
V letošním roce přivítáme JARO právě na
sv. Jiří.
STAROČESKÉ VELIKONOCE „U SVATÉ
KATEŘINY“
Po celé velikonoční svátky, tedy v sobotu,
neděli i pondělí, bude naše prodejna otevřena
pro návštěvníky Blatné (samozřejmě i pro blatenské občany). V sobotu od 9.00 – 16.00 hodin,
v neděli a pondělí od 10.00 - 12.00 a od 14.00
– 16.00 hodin.
Naši velikonoční nabídku jsme ještě obohatili
o zajímavé velikonoční dekorace a další kraslice.
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Jako novinku pro
vás máme malé,
velmi chutné
velikonoční medové perníčky
nejen k dekoraci,
ale určené na velikonoční stůl.
Nezapomeňte, že také u nás můžete koupit pomlázky z čerstvého proutí a pokud si ji chcete uplést sami
a zrovna si již nevzpomínáte jak na to, nabízíme
vám jednoduchý návod, který si můžete vyzvednout v naší prodejně.
Z velikonoční pranostiky:
- NEČAS NA KVĚTNOU NEDĚLI, NENÍ
PRO ROK DOBRÉ ZNAMENÍ ( to by
znamenalo, že se letošní rok vydaří)
- NA ZELENÝ ČTVRTEK SE MÁ VYSÉVAT
HRÁCH A OTEVÍRAT VČELÍN
- DÉŠŤ NA VELIKÝ PÁTEK ROZMNOŽUJE STATEK
- NA BÍLOU SOBOTU JE DOBRÉ SÁZET
STROMY, HLAVNĚ ŠTĚPY, ABY HOJNĚ
PLODILY
- DÉŠŤ NA VELIKONOČNÍ NEDĚLI,
ZNAMENÁ VŠECHNY NEDĚLE DEŠTIVÉ AŽ
DO LETNIC ( sedmá neděle po Velikonocích)
HEZKY-LI NA BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ, S PRACÍ NA POLI ZČERSTVA
ZAČNI
PRODEJNA „U SVATÉ KATEŘINY“ – TURISTICKÉ CENTRUM
Jak již jsme se v minulých listech zmínili,
zaměříme v letošním roce naši nabídku v prodejně na náměstí ještě více pro turisty. Získáte
u nás originální pohledy, mapy, turistické známky, turistické vizitky, štítky na hole, suvenýry
z Blatné, originály blatenského řemesla, celou
řadu zajímavých kuriozit, letáčky a informace
ohledně Blatné a okolí.
NÁŠ TIP NA KONEC DUBNA: O SEDMI
HAVRANECH – ilustrovaná knížka Marie
Fischerové-Kvěchové přináší pohádkový
příběh inspirovaný klasickými texty Boženy
Němcové a EliškyKrásnohorské.
ČESKÉ POHÁDKY – klasické pohádky
– výběr
ŘÍKADLA S PUZZLE – říkadla a jednoduché
puzzle pro nejmenší ( Skákal pes, Prší, prší jen
se leje …)
NA MRSKANÝ PONDĚLEK (velikonoční)
MÁ HOSPODÁŘ VYŠLEHAT VŠECHNU
ČELÁDKU, ABY ZŮSTALA PO CELÝ ROK
ZDRAVÁ A PILNÁ.
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Separovaný odpad
Přinášíme čtenářům Blatenských listů několik čísel, které se týkají
separovaného odpadu v Blatné. V loňském roce vytřídili občané Blatné
takovéto množství odpadu, jedná se jak o kontejnery rozmístěné po městě,
tak i sběrný dvůr :
papír:
132,673 t
plasty:
64,791 t
sklo:
117,084 t
Zde je ještě několik čísel, které se týkají sběrného dvora:
zářivky:
0,22 t
baterie:
0,36 t
polystyren:
1,195 t
dřevo:
51,54 t
biologicky rozložitelný odpad:
103,6 t
(trávě, větve, listí – tento odpad kompostujeme)

Štěpkování větví
Dne 30. března ﬁrma Kompostárna Jarošovice, s.r.o. přivezla na kompostárnu v Němčicích drtič Doppstadt AK-430 a seštěpkovala veškeré větve,
které byly svezeny z údržby veřejné zeleně a od občanů ze sběrného dvora a
kontejnerů rozmístěných po městě. Štěpkování a odvoz štěpků je zdarma, ale
podmínkou je dodržení čistoty materiálu a žádné nežádoucí příměsi (tráva,
plasty, zem). Z tohoto důvodu byl odvezen kontejner z Vinice, kde nebylo
možné pro nekázeň občanů zajistit ukládání pouze větví. Veškeré štěpky
jsou použity pro výrobu tepelné energie.

ARODJNICE 30. 04. 2011
v Hajanech
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Zahájení turistické sezóny
na Zámku Lnáře
--------------------------------------------------------

1. května 2011 od 14hod.
Vystoupením

Jihočeského folklorního souboru
z Volyně
(Nádvoří zámku, při nepřízni počasí
Společenský sál)
Vstupné dobrovolné.
Občerstvení zajištěno

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASI BLATNÁ
poádá
každoroní pálení arodjnic
Kdy: 30. dubna 2011
Kde: Hasiská zbrojnice
as: od 20.00 hodin
Oberstvení zajištno!
Srden zvou poadatelé!
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ZPRÁVY Z REGIONU
Zlomí podnikatel Lubomír
Kautský kletbu nad
blatenskou pyramidou?
Blatná - Bistro „MLS“- takhle lákavě a svůdně
se teď jmenuje provozovna ve tvaru pyramidy
u blatenské čerpací stanice. Snad už konečně
z jejích zdí život nevyprchá jak tomu bylo v minulosti se železnou pravidelností. Vystřídalo se
v ní za řadu let několik nájemců, ale žádnému
zde pšenka nekvetla a všichni ji nakonec opustili.
Lubomír Kautský je v tomto případě výjimkou
a nadějí pro její lepší budoucnost- on si totiž objekt nepronajal, ale rovnou ho koupil. Kromě toho
má bohatou, dvacetiletou praxi v občerstvovacích
zařízeních u silnic.

Blatná 22. dubna 2011
hotových jídel a deset druhů minutek. Nabídka
menu začíná na částce sedmdesát pět korun. Co tu
vyloženě chybělo, byla možnost bohatých snídání.
I to jsme zde zavedli. Plánujeme rovněž točenou
zmrzlinu,“předkládá na stříbrném podnosu sortiment služeb podniku MLS Lubomír Kautský.
Ale to ještě není všechno. „Do nabídky jsme
zahrnuli také rozvozy jídel fyzickým osobám
a drobným ﬁrmám. Doprava po Blatné a okolí je
zdarma. Mám totiž status výrobce. Abych mohl
pokrmy zchlazovat a mrazit, pořídil jsem stroj za
čtvrt miliónu korun. Takhle jídlo vydrží a nemusí
se vyhazovat jako v jiných stravovacích zařízeních. Kdybych tuhle investici neučinil, mohl bych
to tady z padesáti procent zabalit,“ říká Lubomír
Kautský.
Slovo na závěr? „Jsem připraven po dobu
jednoho roku tento podnik dotovat. Věřím, že se
chytnu. Za naší kuchyní si stojím a vím, co tady
u nás lidé chtějí a potřebují. V městské restauraci
bych se ale asi trochu bál. Tady a teď říkám- do
roka a do dne!,“ opakuje podnikatel legendární
prohlášení slavného chodského vůdce Jana Sladkého Koziny.
Dodatek: Lubomír Kautský se mimo jiné
zabývá ve větším tzv. catheringem pod názvem
„Centrum oslav“, kdy zařizuje pobyty v přírodě,
svatby, večírky aj.
Vladimír Šavrda

ROZHOVORY
Herecká legenda
Otakar Brousek /86 let/
má v umělecké šatně
Vinohradského divadla
už 52 let své stálé místo

Svou osobní podnikatelskou kroniku začal
Lubomír Kautský psát v roce 1993, kdy založil
ﬁrmu. „Na trase R4 Praha- České Budějovice
jsme otevřeli jídelnu s názvem „Saxana“, začíná
své vyprávění sympatický živnostník, „Všechno
klapalo, jak mělo, ale roku 2000 naši provozovnu zničil požár. Po dvou letech jsme se rozhodli
koupit motorest v Předoticích. Když jsem tam
přišel, byl to vyloženě zabitý podnik. Otevíral
jsem ho sám a dělal osm až deset pokrmů. Končil
jsem se sedmnácti zaměstnanci a osmi sty jídly,“
komentuje skromně svůj podnikatelský vzlet
Lubomír Kautský. Prosperující motorest vzal za
své loni z důvodu výstavby obchvatu.
Lubomír Kautský se odmítl navzdory nepřízni
osudu vzdát a hned roku 2010 se stal vlastníkem
blatenské pyramidy. Tam, kde jiní neobstáli, se
on rozhodl triumfovat a vkládá do toho všechno:
„Provedl jsem náročnou rekonstrukci objektu.
Trvala pět měsíců. Můj záměr byl jasný- vybudovat nekuřácké bistro s kapacitou třiceti míst
uvnitř a s venkovní zahrádkou. Teď běží pátým
týdnem zkušební provoz. Otevírací dobu jsme
zvolili od devíti do devatenácti hodin, v sezóně
bude samozřejmě delší. Celý den nabízíme dvacet

Setkání s jakoukoliv živou legendou je
vždycky nevšedním zážitkem. A legendou dnes
šestaosmdesátiletý divadelní, televizní a ﬁlmový
herec Otakar Brousek bezesporu je. Přes svůj
požehnaný věk je stále v obdivuhodné formě a do
roztrhání těla neustále slouží umění , ať už na
prknech, která znamenají svět nebo před kamerou
či mikrofonem.
V divadle na Vinohradech má v herecké šatně
už neuvěřitelných padesát dva let své stálé místo.
A právě tady jednoho dne spatřilo světlo světa
interview pro naše noviny:
„Tahle umělecká sesle má pro vás jistě velmi
osobní význam…..“
„Samozřejmě, a hrdě se k tomu hlásím. Tohle
místo jsem převzal po panu režisérovi a herci
Kandrtovi, který patřil ke staré gardě vinohradského divadla. Teď se tady střídáme s mým mladším
kolegou a výborným hercem Jiřím Dvořákem
/dnes velice populárním „kumštýřem“ díky televizní roli novináře Krause v seriálu „Ulice“/.
Takže když hraju, jsem tady- když nehraju, je ta
židle jeho. Myslím, že mám v jeho osobě důstojného nástupce.“
„Jak vzpomínáte na své umělecké začátky?“
„Maturoval jsem za protektorátu na reálném
gymnáziu v Českém Brodě, kam jsem dojížděl
z Rozpoklad, což byla jedna stanice po železnici.
A na té vesnici jsem začal dělat ochotnické diva-
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dlo. A nejen ochotnické divadlo- byla nás tam
skupina mladých lidí, která pořádala recitační
a literární večery, utvořili jsme pěvecký sbor,
který vedl pan řídící Procházka, zkrátka kulturní
a společenský život tam byl na solidní úrovni.
Rozhodl jsem se po maturitě pokusit dostat
se na konzervatoř. Vypravil jsem se do Prahy za
panem profesorem Ladislavem Peškem, ale doba
byla zlá, nacisté všechny vysoké školy zavřeli.
Bylo tedy nesmyslné se o něco takového pokoušet. Byl jsem totálně nasazen v bývalé vysočanské
kolbence a přeškolen na soustružníka. Strávil
jsem tam dva roky až do osvobození republiky
v roce 1945. Následně jsem využil situace, že se
na území celého Československa začala otevírat
řada nových divadel a připojil jsem se ke skupině
mladých herců pod vedením režisérů dr. Jiřího
Jáhna a Oty Haase, která usilovala o získání budovy bývalého německého komorního divadla. To se
nám ale nepodařilo, Praha nám nepřála. Měli jsme
před sebou dvě možnosti: buď jít jako kolektiv
dvaceti mladých lidí do Plzně nebo do Městského
divadla v Kladně. Proběhlo demokratické hlasování a dopadlo to tak, že skupina se rozhodla pro
Kladno. Ostatně většina z nás žila v Praze a do
Kladna to byl jen kousek, existovalo tam výhodné
vlakové a autobusové spojení. Tím pádem jsem
získal svoje první angažmá v Městském divadle
v Kladně. Pochopitelně jsem musel absolvovat
nejprve herecké zkoušky. V srpnu roku 1945 jsem
tedy podepsal smlouvu u pana ředitele, doktora
Ludvíka Žáčka, který mně přijal jako herce a inspicienta. Skutečně jsem tedy v divadle začínal
úplně „od píky“, jako služtička pro všechno.
Během první sezóny jsem odehrál na kladenských
„prknech, která znamenají svět“, třináct rolí.
Domnívám se, že kladenské divadlo bylo pro můj
vstup do hereckého světa požehnáním- jednak
jsem byl v dobrých rukou / ujal se mně osobně
pan režisér Jiří Jáhn /, jednak zde působili velice
dobří režiséři s bohatou praxí starší generace jako
pan Všelicha, Václav Budínský a další, kteří jsou
už dnes neprávem úplně zapomenuti. Mně velice
pomohli při mých prvních krocích a já na ně stále
s velkou vděčností vzpomínám.
Ale k čemu došlo. Hned závěrem první
divadelní sezóny přijela do Kladna komise od
svazu českého herectva. V té komisi zasedala
paní profesorka Půlpánová a člen Národního
divadla, znamenitý herec Jiří Štaimar. My, kteří
jsme neměli žádnou hereckou školu a byli jsme
v branži úplnými začátečníky, jsme před nimi
skládali umělecké zkoušky. Já jsem obstál a obdržel glejt, podle kterého jsem mohl vykonávat
herecké povolání profesionálně. Takže i když
jsem hereckou školu neměl, to tolik potřebné
razítko jsem dostal.
V Kladně jsem působil pouze jeden rok, protože ředitel Ludvík Žáček odcházel a všechno
se tam začalo postupně rozpadat. Mladí herci
kladenské divadlo opouštěli a já jsem se začal
také poohlížet po angažmá v nedaleké Praze.
Podařilo se mi ho získat ve Studiu národního
divadla. To bylo tvořeno skutečně mladými
lidmi, kde nejstarším členem byl třicátník. Ten
soubor byl založen už v roce 1945 jako nedílná
součást Národního divadla a vedl ho režisér Jiří
Honzl, který současně zastával post šéfrežiséra
činohry Národního divadla. Znovu jsem před
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ním musel ve Stavovském divadle
skládat zkoušky a znovu jsem obstál. Dostal jsem následně od pana
Honzla písemné vyrozumění, že
mě přijímá do svého souboru, ale
že mě bude mít možnost platit až od
1. ledna roku 1947. Pro mne to bylo
sice dost nepříjemné, ale protože
jsem toužil stát se právoplatným
členem onoho mladého, nadějného
hereckého kolektivu, rozhodl jsem
se, že se pokusím nějak protlouct.
Pana režiséra, jak se zdálo, mé
rozhodnutí dojalo a tak jsem
hned o prázdninách dostal krásnou
hlavní roli ve hře „Chudý kejklíř“
od J. K. Tyla. Premiéra se odehrála
začátkem sezóny roku 1946 na
scéně Stavovského divadla. Takže
já jsem po jediném roce u divadla
stál hned na dvou jevištích, protože smlouva obsahovala klausuli, že mohu
vystupovat jak v Národním, tak i Stavovském divadle. Byla to fantastická
výzva- uvědomte si, že já jsem najednou hrál v místech, kde stála ona slavná
stará garda Národního divadla jako pan Štěpánek, Höger, Smolík, Rašilov,
paní Glázrová, Nasková, Fabiánová a další a další. To byla pro mě úžasná
škola, protože jsem mohl dnes a denně sledovat tyto významné umělce, jak
zkouší, jak pracují a být veden těmi nejlepšími režiséry, ať už se jednalo
o pana Dostála nebo pana Průchu nebo profesora Miloše Nedbala. V roce
1948 jsem musel na vojnu, ale ty první tři roky herectví byly vskutku nádherné a výjimečné.“

Číslo 7 / strana 5

„Myslím, že se jednalo o ﬁlm „Racek má zpoždění“. Tam jsem ztvárnil
mladého pekařského učně.“
„Tahleta otázka se pokládá hereckým osobnostem už tradičně. Existovala
role, kterou jste vyloženě toužil si zahrát a nebylo vám to dopřáno?“
„Víte, to je už riziko našeho povolání. My když jsme v angažmá, tak si
nemůžeme poroučet. My jen pokorně sloužíme a čekáme, jaká úloha nám
bude přidělena. Jsme přece jen trochu omezeni a nesvobodni. Kdybych byl
na volné noze a hrálo mi to, tak bych si mohl třeba i vybrat. A pokud by se
objevil nějaký producent nebo manažer a vsadil na mně, tak bych si nějakou
tu vysněnou roli mohl zahrát. Samozřejmě, že mě během života minuly role,
na které bych podle mého soudu měl i právo, ale člověk prostě musí mít tu
vnitřní sílu takové choutky v sobě potlačit. Neznám herce, který by chtěl
něco zahrát špatně- všichni chceme hrát jen dobře. Někdy se to bohužel
nepodaří“.
„Převažovaly u vás během umělecké kariéry kladné nebo záporné role?“
„podle mého to bylo tak v rovnováze. Sehrál jsem mnoho kladných hrdinů
a obvykle jsem na jevišti umíral, ale pak jsem si zahrál i řadu padouchů. Řekl
bych, že ti padouši se hrají snáz. Kladný hrdina ukazuje jen tu dobrou tvář
a umírá pro nějaký ideál, pro nějakou myšlenku, ale ti zlotřilci jsou takové
bohatší charaktery.“
„Mohl byste dát k lepšímu nějakou historku z divadla nebo od ﬁlmové
kamery?“
„Víte, to já nerad říkám, protože tohle už bylo řečeno mockrát při různých
příležitostech. Dnes vychází hotová záplava všelijakých magazínů a všichni
ti redaktoři a reportéři se právě na tohle ptají. Samozřejmě se toho stane moc,
já jsem kupříkladu třikrát ve svém životě zmeškal divadelní představení.
Nebo šla kvůli mně dolů opona, protože jsem se zapomněl v rekvizitárně
a inspicient mě nemohl sehnat. Ale nikdy se neposílali diváci domů, vždycky
se to nějak zachránilo.“

„Mohl byste mi prozradit vaši oblíbenou četbu?“
„Jako student jsem se zajímal především o poezii a četl jsem dramatickou
literaturu- Shakespeara, Moliera….. Pohltila mě především díla moderních
básníků, jako byli František Halas, Fráňa Šrámek, Jaroslav Seifert, František Hrubín a další. Za první vydělané peníze jsem si kupříkladu spěchal
koupit sbírku básní „Ruce Venušiny“ od Jaroslava Seiferta. Tu knihu mám
dodnes i s vlastnoručním věnováním od samotného básníka, se kterým jsem
se později blíže seznámil v pražské „Viole“, kde jsem účinkoval ve dvou
pořadech z jeho tvorby. Jeden pořad se jmenoval „Večery o Praze“ a ten
druhý „Čas plný písní“. Byly to nezapomenutelné večery. Samozřejmě jsem
také četl díla Aloise Jiráska, Boženy Němcové a ostatních národních klasiků.
Musím přiznat, že jsem spolu se svým o dva roky mladším bratrem ovšem
také náruživě hltal rodokapsy a detektivky.“

„Máte nějaký osobní vztah k Jižním Čechám nebo k Blatensku přímo?“
„No, já mám k Jižním Čechám přímo rodový vztah, protože můj tatínek
se narodil v Trhových Svinech. Rod Brousků tedy pochází odtamtud. Tatínek pocházel z osmi dětí- bylo šest chlapců a dvě děvčata. A skoro všichni
vlastně zůstali právě tam. Část se jich potom rozprchla do světa a část zůstala
v Prachaticích, ve Vimperku, v Českých Budějovicích, jeden strýc zůstal
v Březnici. Strýc Ludvík pracoval na Ostravsku jako horník a strýc Josef
se vypracoval dokonce na poslance Sociální demokracie v Košicích. Takže
tu máme i pražskou a ostravskou větev Brousků.
Samotné město Blatná se mi velice líbí, byl jsem tam už mnohokrát
a interiéry zdejšího vodního zámku jsou mi důvěrně známé. Zúčastnil jsem
se výstavy pana profesora Karmazína, byl jsem dokonce představen i paní
baronce Hildprandtové. Velmi na mne zapůsobila i tamní zámecká obora.“

„A co hudba?“
„O muziku jsem se velice zajímal. Moji rodiče byli natolik prozíraví, že
neváhali do této mé vášně investovat, přestože jsem nebyl žádný výjimečný
talent, natož génius. Ale oni věděli, že pokud chce člověk v životě obstát
a rozšířit si své duchovní obzory, tak musí „čichnout“ k muzice. Velkým
přínosem bylo, že na venkově jsme měli již zmíněný pěvecký soubor a pouštěli se i do operetek. Rodiče mi dokonce koupili housle, takže jsem sedm
let docházel na hodiny k učiteli hudby do Českého Brodu. Po sedmi letech
jsem musel housličky odložit, protože jsem podstoupil operaci prstu na levé
ruce, takže nebylo možné ve hře dále pokračovat. Ale to se stalo shodou
okolností právě v roce 1945, kdy jsem stejně upřednostnil divadlo. Nicméně
k hudbě jsem velmi přilnul a celý život jsem pak chodil na koncerty, ať už
do Rudolfína, Smetanovy síně a řady dalších kulturních center.“

„Váš syn si teď získal u divácké veřejnosti velkou popularitu díky své roli
v nekonečném seriálu TV NOVA „Ulice“……
„Přiznám se, že jsem neviděl ani jeden díl tohoto seriálu, takže vám
teď nemohu sdělit žádný obšírnější komentář k tomuto tématu. Ale zaznamenávám různé ohlasy nejen od diváků, ale i od svých kolegů a musím
konstatovat, že jsou všechny kladné.“
„Jistě vás těší, že si váš syn zvolil stejnou profesní dráhu jako vy…..“
„ Tak já mám ještě dceru a i ona si zvolila jako svoji životní dráhu divadlo. Musím ale zdůraznit, že jsem svým dětem nikterak cestičku k umění
nezametal a že šlo čistě o jejich svobodné rozhodnutí. Doma v rodině jsme
je k tomu ani nijak zvlášť nevedli ani je na uměleckou dráhu nepřipravovali.
Jestli dosáhli nějakého úspěchu, pak je to čistě jejich osobní zásluha, zásluha
jejich píle, nadšení a obětavosti.“

„Na který ﬁlm, ve kterém jste byl obsazen, nejraději vzpomínáte?“
„ Já jsem samozřejmě rád, že jsem se mohl objevit několikrát i ve ﬁlmech a spolupracovat s takovými režisérskými osobnostmi, jakými byli
Martin Frič, Václav Krška, Josef Mach a další. Nikdy jsem ovšem nebyl
obsazován do nějakých dominantních rolí- vždycky šlo o role vedlejší, takže
na Barrandově jsem žádnou díru do světa neudělal. Přesto dobrou třicítku
ﬁlmů si mohu na své konto přičíst. Těší mně, že tyto ﬁlmy dodnes běží na
televizních obrazovkách. Jsou to například „Dařbuján a Pandrhola“, „Tady
jsou lvi“ a „Ošklivá slečna“- na tyto tři snímky vzpomínám asi nejraději.
Jsem rád, že se mohu hlásit k úloze v porevolučním snímku „Báječná léta
pod psa“, kde jsem hrál jednoho z tatínků.“

„Jak jste spokojen s vývojem české kinematograﬁe po roce 1989?“
„ Je to hotová záplava, vznikají ﬁlmy na denním pořádku. Já to nejsem
schopen stíhat všechno sledovat. Jsem rád, když si najdu čas na přečtení
dobré knížky nebo přijmout pozvání na nějaký zajímavý ﬁlm. Pár kvalitních
českých snímků jsem viděl a těší mě, že máme tak vynikající mladé režiséry
jako jsou třeba pan Hřebejk a pan Svěrák. Věřím, že by se nechala vybrat
desítka skutečně reprezentativních českých ﬁlmů.“
„Děkuji vám za rozhovor a váš čas.“
Otakar Brousek starší stále účinkuje na jevišti Vinohradského divadla
ve dvou hrách. Dochází do něho ale i proto, aby stále dýchal ten osvěžující
„kumštýřský“ vzduch a mohl besedovat se svými mladšími kolegy. Tím
vším chce vykřiknout do světa: „Stále jsem tady!“

„Vzpomínáte si na svou vůbec první ﬁlmovou roli?“

Vladimír Šavrda
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V BLATNÉ–VÝTVARNÝ OBOR
Úspěch školy v celostátní výtvarné soutěži k výročí narození
Sv. Anežky České
U příležitosti 800. výročí narození Přemyslovny Sv. Anežky České
vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR celostátní výtvarnou soutěž „Přemyslovna Sv. Anežka Česká a její doba“ v kategoriích
od mateřských škol až po školy střední.
Cílem soutěže bylo seznámit žáky a studenty
s rolí Sv. Anežky České v našich dějinách
a přiblížit jim dobu, kdy tato významná
historická osobnost žila. Této celostátní
výtvarné soutěže se zúčastnilo celkem 437
škol z celé republiky, hodnoceno celkem
3542 prací.
Mezi oceněnými pracemi v kategorii
10 – 12 let byl i portrét Sv. Anežky České,
který vytvořila žákyně ZUŠ v Blatné Lenka
Kozáková, která skončila ve své věkové
kategorii na
2. místě a diplom převzala osobně
v prostorách Anežského kláštera v Praze Lenka Kozáková při převzetí
věcné ceny a diplomu.
za doprovodu své učitelky Evy Ďurčové.
ZUŠ v Blatné sbírá úspěchy i v jiných celostátních soutěžích a tím dokazuje, že i škola v malém městě může dosahovat díky svým pedagogům
výborných výsledků.
Nové vize ve výuce výtvarného oboru ZUŠ v Blatné
Ohlédneme-li se do minulosti, shlédneme řadu úspěchů našich žáků
v dětských výtvarných soutěžích, v přípravě a přijímání žáků na školy
s uměleckým zaměřením, i nemalý každoroční počet absolventů. Žáci jsou
velmi dobře připravováni k talentovým zkouškám, zohledňuje se při nich
absolvování prvního i druhého stupně studia v ZUŠ.
Kvalitní výuka přispívá k utvoření celkového image a prestiže školy.
K dosahování úspěchů ve výtvarném oboru učitelé využívají moderních
metod ve výuce, ke kterým jsou průběžně proškolováni. Dobrých výsledků
je systematicky dosahováno rozvíjením výtvarných dispozic žáků – jako
je vnímání okolí, myšlení a vyjadřování, představivost, fantazie, estetické
cítění a hlavně vlastní tvořivost nápadů.
K uvedeným vizím je již dlouhodobě připravován tzv. Školní vzdělávací
program, kde se deklaruje nové zaměření ve výuce. Vše vede k zvyšování
výchovně vzdělávací úrovně výuky, žáci jsou systematicky vedeni k dosahování co nejlepších výsledků, dále se uplatňují dobré nápady žáků, výuka
je zpestřována různými výtvarnými technikami s cílem žáky zaujmout.
Základními předměty ve výtvarném oboru jsou – plošná tvorba, prostorová, objektová a akční tvorba, výtvarná kultura a volitelná náplň výuky.
Výchovně vzdělávací proces dotváří a doplňují nadstandartní discipliny
jako jsou např. dějiny a historie uměleckých slohů, textilní tvorba (batika),
graﬁcké techniky, multimediální tvorba a zejména vytváření keramiky.
Výuka probíhá nejen v ZUŠ v Blatné, ale i v pobočkách v Záboří a Sedlici. Prioritou je též preferování výuky nejmladších žáků, a to již ve věku od
6ti let v tzv. přípravné výtvarné výchově.
Závěrem lze konstatovat, že ZUŠ ve výtvarném oboru vychovává velmi
kvalitně vybavené žáky pro další studium na středních odborných školách
s výtvarným zaměřením. Důkazem toho je i zájem o výuku na škole a velmi
pěkné dosahované výsledky, které zde uvádíme. Opět se blíží vyhodnocení
a vernisáž dalšího ročníku Příroda Blatenska.
Z minulého ročníku této již populární výstavy uvádíme některé dosažené
výsledky:
Keramika:
1. místo – Tereza Skolková, Nastasja Samochvalová, Gabriela Pacovská,
Karolína Tichá, Ondřej Hrabačka, Karin Míková, Marek Hofreiter, Sára Vadlejchová
2. místo – Eva Křivancová, Zuzana Mičková, Karolína Soukupová,
Denisa Grecová, Michaela Polcarová, Nikol Polcarová, Sabina
Schaffarzová, Lucie Majerová, Lucie Bigasová
3. místo – Dagmar Havlová, Rebeka Cinková, Vojtěch Pojer, Kristýna
Šedivá, Kateřina Kočí, Sára Ředinová
čestné uznání – Stanislav Kučera, Klára Sekáčová, Adéla Krejčová, Kateřina Šemberová, Kateřina Rážová

Kresba a malba
1. místo – David Červenka, Pavlína Beranová, Martin Pojer, Denisa Krásová,
Václav Holub, Andrea Soukupová, Václav Faměra
2. místo – Lukáš Chvátal, Gabriela Hanzalová, Jan Linhart, Hana Loudová
3. místo – Kryštof Lexa, Matouš Faměra, Jaroslav Cink, Simona Blažková, Lenka Opatrná
čestné uznání – Adam Prajs, Tereza Víznerová
Krkonoše očima dětí
1. místo - Ivana Maroušková

Ariel
1. místo - Kateřina Šimůnková

Zvíře není věc
2. místo - Simona Šulcová
3. místo - Lucia Zadra

Auto roku 2011
3. místo - Zdeněk Vokroj

Kouzelník, kouzelnice
1. místo - Matyáš Červenka, Antonín Řehoř, Simona Blažková, Lucie
Medlínová
2. místo - Lucie Pavlová
Uvádíme zde pouze některé dosažené výsledky, kterých je podstatné
víc.
učitelé výtvarného oboru ZUŠ v Blatné

Tanení kurz 2011
Základní tanení kurz pro mládež od 15-ti let
záí – prosinec 2011
Pihlášky pijímáme od 1. dubna 2011
Podrobnjší informace vetn pihlášky najdete na

www.tanecni-blatna.webgarden.cz
kontakt: Dana Strnadová, tel.: 607 870 323
e-mail: tanecni.blatna@centrum.cz

Mateské centrum Kapík vyhlašuje pro
dti ve vku 2 – 7 let
výtvarnou soutž s názvem




Výtvory dtí odevzdávejte ve svých mateských školách
nebo pímo v Mateském centru Kapík do 6. 5. 2011
(uvete prosím jméno, píjmení a vk dítte)
Všechny výkresy budou vystaveny a ty nejzajímavjší
budou ocenny v blatenské sokolovn v rámci Dne
rodiny v sobotu 14.5.2011.

Ročník 22 (32)

Politické strany
– debata
Naše zem (ale i Evropa) se zmítá v neustálých
hospodářsko – politických křečích, které vyvolávají nespokojenost občanů pocity naprosté bezvýchodnosti.. Je jedinou záchranou u nás (i jinde)
zrušení stávajícího systému vlád politických
stran??? Nahradí jej hospodárnější a demokratičtější systém řízení prostřednictvím občany
vybraných a prověřených jednotlivců???
Politické strany vznikaly po zavedení všeobecného hlasovacího práva, při současné mohutné
propagaci socialismu – komunismu, který byl
konstruován k možnosti ovládnutí světa Tlak
budí protitlak a konzervativní oponenti bojovného socialistického internacionalismu byli
panovníkem usazeni po pravici a socialisté po
levici – od té doby se říká „levice“ a „pravice“.
Je zřejmé, že „socialismus“ byl pouhou vějičkou
a návnadou k získání početných příznivců z řad
nespokojenců, z nichž v čase potřeby bylo možno
získat zfanatizované živly pro rozvrat a revoluce.
Lenin pro ruskou revoluci vytvořil z bojovného
- menšinového křídla sociální demokracie „bolševiky“ a z nich se stala strana komunistická….
Upozorňuji, že obdobným systémem lákání
socialismem lepšími zítřky se dostali k moci též
Hitler (NSDAP) nebo Mussolini.
„Socialisté“ mají snadnou úlohu: Slibovat
lidem „lepší zítřky“ a přerozdělovat vybrané daně
a poplatky tak, aby většina voličů byla nějakým
způsobem uspokojena a znovu pak je volila. Tento
způsob ovšem vede časem, při stále vyšších nárocích, k vyprazdňování státní pokladny a k hospodářskému kolapsu (příklad Švédsko, Anglie
a jinde po 2. svět. válce, dnes kupř. Řecko, Irsko,
Portugalsko). Lidé se chtějí mít dobře, mnohdy
též aby pro to nemuseli nic dělat. Nepracanti si
lehce zvyknou na pomoc státu (z výsledků práce
ostatních občanů), aniž sami vyvinou jakékoliv
úsilí. Berou pomoc druhých jako bytostní právo!
Co se ale lehce dostane, toho si lidé neváží!
V globalizovaném světě je model sociálního státu
neudržitelný.a neﬁnancovatelný!!! Je třeba nalézt
střední cestu, kterou není ani levice, ani pravice,
ale řádné hospodaření, jehož výsledky budou
poctivě a spravedlivě rozdělovány podle potřeb
občanů a možností státu.
Dnešní systém politických stran je očividně
hrobem řádného a prosperitního hospodaření
státu. Je na bíledni, že při vedení rezortů hospodářství vybranými odborníky (bez stranických
a zákulisních zájmů), by úroveň hospodaření
země byla nepoměrně v y š š í , odhadem o třetinu až polovinu!!! Veškerou vinu nutno připsat
současnému systému politických stran!!
V tomto systému nemohou působit lidé zásadoví a charakterní. Poslanci se musí podrobit
vůli sekretariátu, nikoliv svému svědomí. „Stranickost“ zkazí i nejlepšího člověka s dobrými
úmysly, protože bez podrobení sekretariátu nelze
existovat. Lidé nevolí své zástupce, ale přisluhovače různých politických stran, loyální zvedače
rukou, kteří nesmí mít svůj názor a musí jen
dodržovat „stranickou disciplinu“. V politice
mohou působit jen bezpáteřní mistři frází, demagogie, lhaní a falše. Systém politických stran vede
k rozsáhlé korupci, lhaní, nečestnosti, pokrytectví
a k úzkoprsým zájmům stran, které jsou odlišné
od potřeb státu a lidu. Soupeřením mezi stranami a uvnitř stran se vybíjí energie, které se pak
nedostává k práci pro celek. Místo kultivované
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inteligence a mravnosti vítězí velkohubost a lživá
chytrost. Do řídících míst jsou delegováni jen
příslušníci politické strany, mnohdy s neznalostí
problematiky daného oboru a všude rozhoduje jen
stranická příslušnost… Na volby a ohlupování
občanů se vydávají astronomické částky. Politické strany jsou navíc živeny vysokými částkami
z daní občanů a k tomu si přilepšují bezednou
korupcí!! To musí přestat!!
Náš občan bez rozmyšlení řekne: „Politické
strany jsou, byly a budou“. Skutečnost je ale jiná:
Politické strany dříve nebyly, nyní jsou přítěží
a balastem v řízení státu, jsou ukázkou demagogie, hašteření a prosazování vlastních zájmů –
a proto politické strany nemusí být! Nechť existují
jako zájmové skupiny v rámci dalších organizací.
Z dosavadní praxe lze polit. strany považovat za
pijavice na těle národa. Proto dnešní zavedený
systém řízení státu je přežitkem a hospodářskou
sebevraždou. Je třeba jej nahradit normálním,
přirozeným a osvědčeným způsobem řízení. Do
vedení rezortů (jako ﬁnance, průmysl, soudnictví,
vnitro, školství atd. ) je třeba postavit nejlepší
odborníky, vybrané veřejnými konkursy. Ty by
měl usměrňovat, řídit a prověřovat demokraticky
zvolený výbor z řad nejlepších občanů státu, na
základě prověřených charakterových a mravních
vlastností, lidí schopných, poctivých, čestných
a nepodplatitelných… Občané by měli volit tyto
osoby ze svého středu, počínaje obcemi. Řízení
země musí se stát zdrojem odpovědnosti, nikoliv
zdrojem moci a peněz pro straníky. Od nejnižších
stupňů (obce, oblasti) volené poctivé a spravedlivé osoby, by usměrňovaly vybrané odborníky
v řízení ministerských rezortů. Zmizením politických stran zmizí i čachrování, politikaření, lhaní,
bratříčkování, nečestnost, hrabivost a rozsáhlá
korupce. Zvolený občan musí cítit osobní (ne

stranickou) odpovědnost, vedoucí k hospodářské
prosperitě ve prospěch všech!……Stát si zřizují
občané pro pořádek a dobro všech. Stát proto má
sloužit občanům a nikoliv politickým skupinám!
Jak je možné, že stranicko-politickým dobrodruhům a demagogům je svěřováno bohatství státu
a výsledek práce milionů občanů, k beztrestným
politicko-hospodářským hazardům?
Zářným příkladem správného vedení je Česká
národní banka, vedená vybranými odborníky bez
zásahů politiků. Jen tak je naše měna zajištěna
a vpuštění politických dobrodruhů by znamenalo
horor a konec veškeré stability. Vítanou vlaštovkou nového trendu je i zřízení národní ekonomické rady vlády (NERV) ze špičkových odborníků,
k řešení hospodářských problémů státu.
Nakonec pohled z jiné stránky: Počty členů
i těch největších politických stran bývají v rozmezí 10 až 20 tisíc. Ti by měli „demokraticky“
vládnout 10 milionům občanů. tj. jeden straník
tisícím občanů Je to pěkně „vyšitá“ demokracie,
nehledě na skutečnost, že stranu převážně ovládá
pouze jeden „lídr“. Zdá se, že je to systém, který
má k „vládě lidu“ hodně daleko.
Moc korumpuje. Nedávejme ji různým
politickým sekretariátům, kterým jsou poslanci
zavázáni, ale přímo voleným občanům, vybraným
na základě jejich vlastností, jako jsou čestnost,
poctivost a snaha sloužit lidem!
Současný stav naší politické scény je už tak
neuvěřitelně zdecimovaný, že přímo volá po razantní změně! To, co je nahoře popisováno, jsem
rozebral a navrhoval již před léty v mé brožurce
Hledání pravdy, vydané v roce 1999 (konec knihy
„Politika a strany“.). Proto několik desítek těchto
knížek nechávám k disposici pro zájemce v prodejně Kniha, pí Polánská.
FK

Polemika
o politických
stranách

(těžko lze spojit požadavek absolutního zrušení
daní a maximálního sociálního zabezpečení).
Kompromis, či nalezení určitého konsensu, zdaleka není negativní jev, jak nám někteří političtí
fundamendalisté zdůrazňují. Umožňuje totiž, aby
míra „výhry“ jedné skupiny se nerovnala míře
„prohry“ skupiny druhé (vytvoření „skvělých“
podmínek pro rozvoj průmyslu za cenu totálního
zničení přírodního prostředí v dané oblasti);
získat v té či oné míře by měli všichni.
I pro toto schéma, které jsme zde narýsovali,
platí, že šedivá je teorie a zelený strom života.
Přesto nám umožní základní pochopení problému politiky. Především jde o to, že klíčový je
zde občan, jehož aktivity a požadavky vnucují
politickým stranám svou agendu. Pokud občané
zůstávají pasivní a ze sociální sféry nevycházejí
podněty, je narušena komunikace mezi společností
a politikou. Politické strany se nám „vznášejí“
kdesi nad společností a soustřeďují se pouze na
mocenské hrátky, což dále posiluje pocit frustrace
občanů.
Tolik citát. Řešením této situace je zvýšení aktivity občanů, a ne odmítání role politických stran
v demokratické společnosti. Mohu mít a mám
zásadní námitky vůči programům a praktické
politice jednotlivých stran, mohu tyto své názory
prosazovat zevnitř či zvenku politické strany, ale
je velice nešťastné tyto námitky formulovat tak, že
je to vlastně odmítání klasické politické struktury
společnosti, tedy odmítání politických stran jako
takových. Co jiného než snaha o prosazení jiných
metod politických změn, než jsou svobodné plu-

Zopakujme si téma o politických stranách,
které jsme v roce 2002 v Blatenských listech
přinesli spolu s dalšími tématy v řadě článků
o politice - přitom jsme čerpali z publikace Příručka občana, vydané Centrem pro demokracii
a svobodné podnikání, CDFE.
Příručka občana o politických stranách
uvádí:
Aby se různorodé názory a požadavky občanů
staly důležitými a politici se jimi začli zabývat, je
nutné, aby je podpořila větší skupina občanů. Do
sféry politiky se pak tyto požadavky „občanské
společnosti“ dostávají prostřednictvím politických stran.
Politické strany tedy reagují na určitý problém
a v rámci svého programu navrhnou jeho řešení.
Občan ve volbách se pak může rozhodovat pro
politickou stranu na základě toho, zda reaguje na
problémy, které on pociťuje a zda daný způsob řešení považuje za vhodný. Volbami strana získává
legitimitu, aby svůj program realizovala v politické sféře. Jen málokdy jej může realizovat beze
zbytku, většinou musí hledat kompromis s ostatními politickými stranami, to je to politikaření,
které je často kritizováno, ale bez něhož fakticky
nelze politiku vytvářet. Navíc každý dílčí problém
musí být řešen ve vzájemných souvislostech

(pokr. na str. 8)
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Polemika o politických stranách (pokr. ze str. 7)
ralitní volby, je volání po nepolitické politice, tedy politice postavené
na osvícené osobnosti, jejíž „známost“ ve společnosti bude výsledkem
manipulací těch nejhromadnějších sdělovacích prostředků?
Nově vznikající politické strany to po pádu komunismu skutečně
neměly lehké – příliš lidí se nehodlá aktivně účastnit politického
života. Být členem politické strany, straníkem, se nenosí. Je to skoro
nadávka. Divíte se? Vždyť si vzpomeňme, že se komunisté ani neobtěžovali používat celé jméno. KSČ byla prostě Strana s velkým S.
Přitom o žádnou politickou stranu nešlo, stejně jako v celé společnosti
i v tomto spolku vládl strach. Politické strany dnes musí mít podle
zákona své demokratické struktury a pravidla k prosazení většinového
názoru svých členů.
Členů politických stran je u nás skutečně pomálu. Je ostudou nás
všech a vinou nezodpovědných politiků, hazardérů s naší důvěrou, kteří
nechápou politiku jako službu občanovi ale jen příležitost ke svému
prospěchu, ale také propagátorů nepolitické politiky, že dvacet let po
pádu komunismu je nejsilnější politickou stranou v ČR podle počtu
členů KSČM.
Zdeněk Malina

Program na květen 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 – 17.00 – volná herna (pro děti do 6 let)
ÚT: 14.30 – 15.30 – Šikovné ploutvičky
ST: 15.30– 16.15 – Zumba pro děti ve věku 4-7 let
PÁ: 16.00 – 17.00 – Cvičení pro těhotné
Program na pondělky a středy
2.5. - Srdcový závěs
4.5. - Výroba přáníček ke Dni matek
9.5. - Obličeje
11.5.- Moje rodina
16.5.- Fotorámeček
18.5.- Jarní včelka
23.5.- Zvířátka z obalů od vajec
25.5.- Jarní kvítí
30.5.- Veselá želvička
Sobota 14. 5.2011 od 14.00 do 17.00 – Den rodiny – v blatenské
sokolovně – zábavné odpoledne pro celé rodiny, od 15.00 hod pohádka
O Kačence, soutěže, rodinné tvoření, výstava a vyhodnocení dětské
výtvarné soutěže
- více na www.mckaprik.estranky.cz
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K ULTURNÍ KALENDÁR
Neděle 24. dubna – sokolovna 19,00 hod.

NAŠI FURIANTI

DEN RODINY

Představení u příležitosti 160. výročí založení
SDO v Blatné
Předprodej vstupenek v Knihkupectví

- zábavné odpoledne pro celé rodiny, od
15,00 hod. bude pohádka „O Kačence“ (divadlo
LUK), soutěže, rodinné tvoření, výstava a vyhodnocení dětské výtvarné soutěže

Středa 27. dubna – sál ZUŠ 10,00 hod.

Sobota 21. – neděle 22. května – Skaličany

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ŽÁKŮ ZUŠ - pro školy
Čtvrtek 28. dubna – sál ZUŠ 17,00 hod.

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ŽÁKŮ ZUŠ - pro veřejnost
Pátek 29. dubna – sokolovna 8,30 a 10,0 hod.
/pro školy/

SALVE CARITAS – SALVE
VITA

Vystoupení zdravotně handicapovaných
hudebníků

600 LET OBCE SKALIČANY

- po oba dva dny bude probíhat kulturní program / odhalení pamětního kamene, koncerty,
výstava fotograﬁí,…/ – bližší informace na
plakátech
Středa 25. května – sál ZUŠ 10,00 hod.

ZÁVĚREČNÝ KONCERT
žáků ZUŠ
- pro školy

Čtvrtek 26. května – sál ZUŠ 17,00 hod.

ZÁVĚREČNÝ KONCERT žáků
ZUŠ
- pro veřejnost

Kulturní kalendář květen
Čtvrtek 5. května – tř. J.P. Koubka
11,20 hod.

PŘÍJEZD HISTORICKÝCH
VOZIDEL

Klub 3. armády Plzeň společně s klubem Old
Car Rangers Praha
Pátek 6. května – tř. J.P. Koubka 9,30 hod.

PŘÍJEZD HISTORICKÝCH
VOZIDEL
4. obrněná divize

Pátek 6. května – Kalinovo nám. 15,00 hod.

POLOŽENÍ VĚNCŮ
dou

u příležitosti osvobození americkou armá-

Sobota 7. května – J. A. Komenského /parkoviště/ 10,00 hod.

JARNÍ KONCERT ŽÁKŮ
ZUŠ
Pátek 13. května – zámek Blatná /nádvoří/
20,00 hod.

KONCERT ROCKOVÉ
SKUPINY B. A. S.
Sobota 14. května – zámek Blatná 14,00 hod.

OSLAVY KZAHÁJENÍ
TURISTICKÉ SEZONY
Dospělí i děti se mohou těšit na šerm (Markýz
ze Strakonic) dětskou diskotéku, hry a soutěže
pro děti, na pravou mučírnu a slavnostní zahájení
výstavy Strašidel ve sklepení zámku.
Sobota 14. května – tělocvičný sál sokolovna
14,00 hod.
MC Kapřík pořádá v rámci kampaně Sítě
mateřských center

Sobota 28. května – pod sokolovnou 16,00
hod.

20 LET ANČA BANDU

- vystoupení současných a bývalých členů skupiny ANČA BAND a hostujících kapel /Zvlášný
škola, Batole, …/
Zájezdové představení:
Sobota 14. května – Hudební divadlo Karlín

PRODUCENTI
Obsazeno ! ! !

Číslo 7 / strana 9
Neděle 22. května – u nádraží /restaurace
Jubileum/

MEMORIÁL CH. BATTAGLII
o pohár starosty města

7. ročník
Prezentace: 8 – 9,15 hod.
Start: 9,30 hod.
V doprovodném programu vystoupí od 9,00
– 9,30 hod. Blatenské mažoretky
Připravujeme na červen:
Akademie JAK
Akademie TGM
Rybářské slavnosti
Blatenský fest
Koncert žáků ZUŠ
Blatenská růže – výstava fotograﬁí

Program kina na
duben-květen 2011

Středa 27.4. v 17:30 hod.
Animovaná ČR 2010, 75 minut

FIMFÁRUM - do třetice
všeho dobrého

/Bioscop /
Ve třetím Fimfáru pohádky poprvé spojuje
i doba, ve které se odehrávají. Jde o polovinu
20. století, dobu vlastně nedávno minulou, která
má ještě řadu pamětníků, ale zároveň již svůj
sentiment a nostalgii.
Vstupné 80 Kč

Mládeži přístupno

Pátek 29.4. ve 20:00 hod.
Akční, sci-ﬁ USA 2011, 112 minut, s titulky

Světová invaze

Vernisáž výstavy 3. května od 17,00 hod.
Výstava potrvá do 10. 7. 2011
Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12, 13
– 16 hod.

/Falcon /
Po mnoho let byly zaznamenány případy
pozorování UFO po celém světě – Buenos Aires,
Soul, Francie, Německo, Čína. Ale v roce 2011
se to, co kdysi bylo jen pozorováními, stane hroznou realitou, když je země napadena neznámými
silami. Jak lidé všude na světě přihlížejí tomu, že
jsou dobývána největší města, tak se Los Angeles
stane poslední výspou lidstva ….

Městské muzeum

Vstupné 70 Kč

Výstavy:
Městské muzeum

JAN TRAMPOTA - obrazy

PŘÍRODA BLATENSKA

Když neživé, ožívá
Výstava potrvá do 30. června 2011
Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12, 13
– 16 hod.
Sport:
Sobota 21. května – letní stadion 9,45 hod.
a zimní stadion 14,00 hod.

MISTROVSTVÍ ČR
V MAŽORETKOVÉM SPORTU

Semiﬁnále POM-POMS
Pořádá TJ Sokol Blatná spolu s Městem
Blatná
Sobota 21. května – tělocvična SOŠ Blatná
10,00 hod.

CELOREPUBLIKOVÝ
TURNAJ V JUDU

Pořádá TJ Sokol Blatná a DDM Blatná

Mládeži do 12 let nevhodné

Květen
Středa 4.5 v 19:00 hod.
Dobrodružný USA 2010, 84 minut, v českém
znění

Guliverovy cesty
/Bontonﬁlm /

V moderním, rodinném a komediálním 3D pojetí
klasické pohádky Jonathana Swifta hraje Jack Black
Lemuela Gullivera, obyčejného chlápka... Vstupné
65 Kč
Mládeži přístupno

Pátek 6.5 ve 20:00 hod.
Drama ČR 2011, 102 minut,

Nickyho rodina

/Bontonﬁlm /
Nový ﬁlm o Nicholasi Wintonovi a jeho pozitivním poselství, přináší dosud nezveřejněná
fakta, svědectví a osudy nově objevených „Wintonových dětí“.
Vstupné 60 Kč Mládeži přístupno
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S PORT
Žáci pěti základních
škol se utkali na půdě
blatenské kuželny
Blatná - 8. ročník utkání školáků pěti vzdělávacích zařízení / Blatná- Holečkova ulice, Strakonice, Písek, Volyně, Vodňany / v kuželkách začal
„na chlup“ přesně ve středu 13. dubna o deváté
hodině. „Tohle tady ještě nebylo“, říká příjemně
překvapená ředitelka blatenské pořádající školy
Radka Kocúrová, „ Za všechny ty předcházející
roky jsme se ještě nikdy nesešli včas, vždycky
bylo menší či větší zpoždění.“
Turnaj v kuželkách prozatím vždycky vyhrál
blatenský žákovský tým. „I když to někdy bylo
o fous,“ dodává Radka Kocúrová. Nikterak speciálně se blatenští prý na turnaj nepřipravují: „Do
zdejší kuželny zajdeme jen dvakrát potrénovat
v rámci tělocviku před samotným utkáním.“
To písečtí chodí shazovat kuželky do místního
Sportcentra pravidelně. „Tady v Blatné jsme byli
už třikrát a vždycky jsme si přijeli pro medaili.
Těší nás, že jsme tady dnes vybojovali stříbro,“
dává průchod radosti učitel tělocviku z písecké
ZŠ Jan Kropáček.
Nesoutěžilo se jen mezi školními kolektivy.
Oceněni byli i nejlepší jednotlivci. Těmi se stali
po urputném boji Věnceslava Bledá z Volyně / 84
bodů / a Jiří Adámek z Blatné / 103 bodů /.
„Ještě se rozhodnu, zda bych se v budoucnosti
kuželkám nevěnoval víc. Myslím, že by mě
to bavilo,“ uvádí Jiří Adámek, „Vůbec jsem si
nepřipouštěl, že bych mohl dneska zvítězit. Loni
jsem tady skončil až pátý.“
Jako obvykle připadla zlatá medaile blatenským školákům, kteří si vyházeli úctyhodných
512 bodů. Písečtí nastřádali 440 bodů, zástupci
Volyně 427 bodů, což jim stačilo na bronz. Pověstná bramborová medaile byla souzena mládeži
z Volyně s 396 body. S černým Petrem a 350 body
tentokrát jeli domů strakoničtí.
Ceny předával starosta Blatné Mgr. Bohuslav
Navrátil. „Město Blatná je tradičním patronem
téhle sportovní akce a poskytuje nám ceny pro
mládež. Naše škola je doplňuje drobnými dárky,“
říká ředitelka ZŠ Blatná.
Vladimír Šavrda

Vítězové v kategorii jednotlivců.
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Bikeři z SCV
Blatná

Nohejbalový turnaj
v Záboří ukázal vzácně
vyrovnané síly soupeřů

startem na cyklomaratónu okolo Českých Budějovic „odšpuntovali“ letošní
dávku závodů
Rovných 350 jezdců na horských kolech
zaplavilo v neděli 17. dubna civilní letiště a přilehlá prostranství u Českých Budějovic, aby se
na závodních trasách o výměře 24 a 48 kilometrů
poprali se svou vůlí a popustili uzdu adrenalinu.
Mezi nimi nechybělo ani sedm závodníků z SCV
Blatná- Ondřej Hulač a Petr Chvátal / oba z Blatné
/ se rozhodli potrápit své tělo na trati 48 kilometrů, pro kratší variantu 24 kilometrů se rozhodli
Ondřej Šejvl, Petr Kohel, Martin Kohel, Milan
Komrska a Otto Čada / všichni ze Strakonic /.

Záboří - Přímo čítankovou ukázku fyzických
a technických kvalit téměř totožné úrovně nabídl
nohejbalový turnaj trojic v tělocvičné hale v Záboří. „Ve výkonnosti jednotlivých sestav byly
vskutku nepatrné rozdíly,“ říká uznale ředitel akce
a elitní nohejbalista v jedné osobě Miloš Kadlec
z Chobota, „Stačí se jen podívat do výsledkové
listiny.“
Série nohejbalových zápasů trvala téměř celý
den. Hráči ze sebe vydali maximum a divákům
poskytli vskutku poutavou podívanou a nevšední
zážitek. „Škoda jen, že tentokrát chyběli domácí
nohejbalisté,“ lituje Miloš Kadlec.
Hrdiny dne se nakonec stala trojka z Blatné.
Druhé místo obsadili kluci z Hudčic, bronz získali nohejbalisté z Chobota. V závěsu ponechali
Zahorčice, Strakonice / Barvínkov / a sestavu
z blatenské Vinice. S pozicí posledního se museli
smířit Škvořetičtí.
Vladimír Šavrda

Termín 3. ročníku turnaje
v malé kopané „Kuřátko Cup“
už je na obzoru

Lnáře - Na 30. července je naplánován
v pořadí 3. ročník turnaje v malé kopané „Kuřátko Cup“, který se bude konat ve fotbalovém
areálu ve Lnářích. Zájemci o registraci týmů
a bližší informace mohou využít těchto kontaktů:
e- mailová adresa- kuratkocup@seznam.cz, mobil - 777 196 383 /Petr Tužarský/, 723 511 922
/Václav Krejčí/, 723 535 683 /Pavel Novosad/.
Web: kuratkocup.freepage.cz
O. Šejvl z SCV Blatná na startu.

Barevné lidské mraveniště na startu skýtalo
fascinující podívanou, zvlášť po tak dlouhé
zimní přestávce, kdy se po cyklistech doslova
„slehla zem“. Ještě fascinující byl kouzelný povel:
„Start!“, kdy se duhová masa utrhla jako lavina
a vrhla se vstříc jarnímu dobrodružství.
„Trať nás hned ze začátku uvítala prudkými sjezdy, kde hodně závodníků spadlo,“ líčil
momentky z cyklomaratónu Petr Kohel z SCV
Blatná, který dorazil do cíle jako první ze své
stáje, „Zbytek trasy už potom vedl jen po lesních
cestách. Mně se naštěstí pády i defekty vyhly
a celou cestu jsem absolvoval bez problémů
stejně jako ostatní členové našeho týmu. Byl to
letos můj první ostrý závod a myslím, že můžu
být s výsledkem spokojený.“ Ve své kategorii
vybojoval solidní šesté místo.
A jak si vedli ostatní závodníci z SCV Blatná?
Ondřej Šejvl se ve své věkové skupině umístil
šestý, Otto Čada osmý, Martin Kohel devátý,
Milan Komrska desátý, na trase 48 kilometrů
Ondřej Hulač získal jedenáctou pozici a Petr
Chvátal sedmou.
Taková tedy byla první jarní „tortura“ na
veřejné sportovní akci jezdců SCV Blatná. Za
své výkony, podané v Českých Budějovicích, se
mladíci hájící barvy města Blatné určitě stydět
nemusí.
Vladimír Šavrda

Vladimír Šavrda

Jarní kros
Střelské Hoštice, 26. 3., 1 jarní kros, 3,5
km,v čase 14:05 Jaroslav Pudil /SCV Blatná/
obsadil v kategorii 2. místo.
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První ročník ligy neregistrovaných hráčů v kuželkách v Blatné
(Pokračování z min. čísla).
Trocha statistiky:
- Všech 22 utkání odehráli tři hráči (M. Kalous, F. Peleška a Křivanec J.)
- odehráno 528 her na podzim a 528 na jaře - z toho 221 a 233 hozených
„dvoustovek“
- celkem hozeno 11x a 20x výkon 240 kuželek a více (nejvíce V. Cheníček
7x)
- 27 hodnocených hráčů dosáhlo v průměru hranici 200 kuželek
- z 264 výkonů družstev 111x poraženo 800 kuželek a více (nejvíce
Policie 20x)
- nejlepší výkon družstva 924 kuželek (Městský úřad Blatná), 909 kuželek
(Blatenské stroj.)
- nejlepší výkon jednotlivce 270 kuželek Václav Cheníček (Blatenské
strojírny)

Při vyhlášení zastoupil Václava Cheníčka Pavel Bláha, uprostřed vítěz Jiří Čaloun, vpravo Zdeněk Rataj.

POŘADÍ JEDNOTLIVCŮ - konečná tabulka
Průměr

Vítězná družstva zleva - Policie, Rakomara a Městský úřad Blatná
Konečná tabulka ligy neregistrovaných
DRUŽSTVO
SKORE
1.
RAKOMARA
96,5:35,5
2.
POLICIE
83:49
3.
MĚSTSKÝ ÚŘAD
80:52
4.
BI ESSE
80:52
5.
BL. STROJÍRNY
75:57
6.
HASIČI
70,5:61,5
7.
ROZMETAČ
69,5:62,5
8.
PROMAŠI
57,5:74,5
9.
CETOS
54:78
10. SK ZAHRÁDKÁŘI KERSKU 57,5:74,5
11. STAĎÁCI
50:82
12. KŽB
16,5:115,5

PRŮMĚR
829,8
832,4
823,0
788,3
823,3
805,7
809,0
767,0
744,0
761,8
773,3
672,5

BODY
37
30
30
29
26
24
24
19
17
16
10
0

Florbal při DDM Blatná
Ve čtvrtek 7. 4. 2011 se uskutečnil menší ﬂorbalový turnaj v místní sportovní hale patřící SOŠ Blatná. O co nejlepší umístění se utkaly 4 týmy. Dva
složené z mužstva DDM Blatná, jeden ze žáků SOŠ Blatná a jako host, tým

počet zápasů

1. ČALOUN Jiří

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLATNÁ

232,3

2. CHENÍČEK Václav

BLATENSKÉ STROJÍRNY

231,6

16
20

3. RATAJ Zdeněk

RAKOMARA

221,8

16

4. DOLEJŠ Martin

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLATNÁ

219,0

15

5. NAVRÁTIL Josef

HASIČI

218,9

14

6. SRP Pavel

POLICIE

216,4

18

7. PÝCHA Jaroslav

HASIČI

215,2

12
18

8. THOROVSKÝ Jiří

POLICIE

213,9

9. MOTYKA František

BI ESSE CZ

213,1

11

10. RATAJ Pavel

RAKOMARA

213,1

19
20

11. ŠTOK Ladislav

CETOS

211,7

12. DVOŘÁK MICHAL

SK ZAHRÁDKÁŘI KERSKU

211,5

17

13. RÁDR Pavel

POLICIE

210,0

18

14. KOVÁŘÍK Jan

BI ESSE CZ

209,6

14

15. KOVÁŘÍK Martin

BI ESSE CZ

209,2

12

16. KALOUS Michal

STAĎÁCI

209,0

22

17. VANĚČEK Miroslav

ROZMETAČ

208,3

20

18. REGUŠ David

ROZMETAČ

206,6

17

19. VANDUCH Michal

ROZMETAČ

206,3

16

20. VONEŠ František

POLICIE

204,4

18

ze Strakonic. Vzhledem k tomu, že šlo o přátelská klání, se všichni výborně
bavili a taktéž sportovně vyžili.
Jsme rádi, že se tento sport v Blatné těší stále většímu zájmu, proto jsme
se rozhodli pokračovat i v příštím roce a případným nováčkům budou dveře
otevřené.
Rád bych poděkoval p. Srbovi za uskutečnění tohoto turnaje, SOŠ Blatná za propůjčení tělocvičny a všem zúčastněným za předvedené sportovní
výkony.
Za tým DDM Blatná – Filip Řezáč

Jarní kros 2011 - 26.3.2011
- Horažďovice - areál
Skalnice
Veteráni 50 - 59 let (3550 m)
1. Bohuslav Rodina, Atletika Písek, 13:30
2. Jaroslav Pudil, SCV Blatná, 14:04
3. Alois Šatra, TJ Tatran Velké Hydčice, 14:32
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Veteráni 60 let a více (3550 m)
1. Ladislav Sládek, Sokol Písek, 15:20
2. Václav Svoboda, CŽDC České Budějovice, 15:39
3. Jiří Scheinherr, Blatná, 20:13

9.4. – 10.4.2011
muži „A“

Blatná : Osek

3:0

muži „B“

Malenice : Blatná

4:1

dorost starší

Blatná : Loko Č.B.

3:0

dorost mladší

Blatná : Loko Č.B.

1:4

žáci starší

Roudné : Blatná

5:2

žáci mladší

Roudné : Blatná

3:0

Ženy

Pavlíkov : Blatná

0:3

muži „A“

Sedlice : Blatná

5:0

muži „B“

Blatná : Katovice

0:0

dorost starší

J.Hradec : Blatná

1:0

16.4. – 17.4.2011

Veteráni 60 let a více.

Běh Muﬂoní stezkou
16. duben, běh Muﬂoní stezkou Katovice 5 km, Jaroslav Pudil
a Petr Kohel oba SCV Blatná zvítězili ve svých kategoriích.

HOKEJBAL proti
drogám 2011
Hokejbalový oddíl TJ Datel Blatná se připojil
k celostátní společensky prospěšné akci Hokejbalem
proti drogám (dále jen HPD). Hlavním cílem této akce
je nabídnout mládeži možnost využití volného času
sportem a vyvarovat se rizikovým jevům jako je užívání
drog a jiných návykových látek. Bohužel město Blatná
nemá nejlepší zkušenosti s působením našich drogově
závislých spoluobčanů a jejich trestnou činností obtěžující nás všechny.
Proto blatenský hokejbal nechce pouze nečinně
přihlížet negativnímu trendu ve využívání volného času
naší mládeže, ale nabízí možnost sportovního vyžití.
Hokejbal nabízí dostatek pohybového vyžití a přitom
přirozenou formou dětem vštěpuje smysl pro zodpovědnost a kolektivní chování.
Okresního kolo HPD 2011 se uskuteční ve čtvrtek
28.dubna 2011 v areálu zimního stadionu v Blatné.
Patronát nad tímto turnajem převzal starosta města
Blatná Mgr. Bohuslav Navrátil. Turnaj proběhne ve
třech kategoriích od 4. třídy základní školy po 4. ročníky
škol středních. V rámci doprovodného programu bude
přítomna Městská Policie s protidrogovým programem
a zástupci občanského sdružení Prevent.
Podrobnosti najdete na: http://datelsblatna.cz/tiki-index.php?page=hokejbal+proti+drog%C3%A1m+2011
TJ Datel Blatná

dorost mladší

J.Hradec : Blatná

5:1

žáci starší

Blatná : Loko Č.B.

8:0

žáci mladší

Blatná : Loko Č.B.

0:7

přípravka starší

Sedlice : Blatná

0:3

přípravka mladší

Sedlice : Blatná

4:10

Ženy

Blatná : Mořina

4:3

Z valné hromady TJ Sokol Blatná
Sokolové se sešli koncem března jako každoročně, aby zhodnotili
uplynulý rok a zamysleli se nad výhledem do budoucna.
Letošní valná hromada zaznamenala slušnou účast členů, pozvání
přijal i starosta města pan Mgr. Bohuslav Navrátil.
TJ Sokol Blatná má v současné době 302 členy, kteří cvičí ve
čtyřech sportovních oddílech (zúčastňují se soutěží) a devíti oddílech
všestrannosti. Sportovní oddíly jsou judo, karate, mažoretky a volejbal, do všestrannosti
patří badminton, box, ﬂorbal, kulturistika, pingpong, všestrannost muži, tai-chi, taneční
klub a zdravotní tělocvik žen. Do Sokola patří i kapela B.A.S. a necvičící přispívající
členové.
Pro cvičení slouží velký a malý tělocvičný sál, posilovna a hřiště, které je přístupné
i veřejnosti.
Díky velkorysému projektu našich předchůdců vlastníme krásnou, dnes už památkově
chráněnou budovu, které si velmi vážíme a snažíme se udržet ji v důstojném stavu, což
je velmi náročné na ﬁnance. Teprve v loňském roce jsme splatili půjčku Městu Blatná,
kterou jsme si museli vzít po povodni v roce 2002. V roce 2010 jsme investovali do nového
vchodu do rozvodny (byl neuváženě zazděn v souvislosti se stavbou nového mostu po
povodni), do opravy rozvodny topení, do hřiště a do nových oken v přízemí budovy přes
300 tis. Kč, letos do nových WC u kinosálu přes 100 tis. Kč. Čeká nás nutná kompletní
oprava okapového systému a v plánu je oprava podlahy a osvětlení ve velkém sále, která
je ovšem podmíněna přidělením grantu, o který jsme požádali.
Valná hromada vyslechla zprávu o činnosti oddílů, rozhodla o rozpočtech jednotlivých
oddílů, vyslechla zprávu o hospodaření, zprávu kontrolní komise, schválila účetní uzávěrku,
schválila stávající složení výboru.
Pan starosta sledoval jednání a ve svém vystoupení poukázal na nutnost členů zájmových
organizací podílet se na údržbě a zvelebování svých zařízení vlastní prací a informoval členy
Sokola o chystaném budování protipovodňových opatření, která se dotknou i sokolského
pozemku. Bude postavena ochranná zeď podél řeky.
TJ Sokol Blatná je připravena přijmout nové členy, kteří by chtěli cvičit a sportovat.
Více informací na www.tjsokolblatna.cz
Blanka Malinová
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Blatenská ryba s.r.o.

AKCE
Od 28.3.2011 můžete v naší podnikové prodejně
nakoupit mražené zboží jednotlivě (většina sortimentu). Například :
RYBY:
Pangasius mražený 1kg 80%
69,-/kg
Pstruh mražený cca 400g
109,-/kg
Kapr bez kostí – jde to
195,-/kg
Kapr mražený půlený
119,-/kg
Rybí prsty obalené 250g
15,-/ks
UZENÉ:
Losos uzený
Tolstolobik uzený

18,00/10dkg
10,90/10dkg

MASO:
Kuřecí čtvrtě mr. 10kg
Kuřata na gril mr. cca 10kg
Kuřecí stehenní řízek 2kg
Kachna mražená cca 1.6kg/karton
Vepřová krkovice cca 2kg
Hovězí dršťky mražené 1kg

37,-/kg
39,-/kg
84,-/kg
55,50/kg
84,-/kg
66,-/kg

ZELENINA A OSTATNÍ:
Francouzská směs zeleniny 2,5kg
Country směs zeleniny 2,5kg
Zelenina do polévky 350g
Listové těsto mražené 400g
Jahody mražené 2.5kg
Švestky půlené 2.5kg
Koření citronový pepř

24,00/kg
34,00/kg
10,-/ks
12,90/ks
45,-/kg
30,-/kg
38,-/100g

Široký výběr zeleniny a dalšího mraženého zboží
dle denní nabídky za nejnižší možné ceny.
Akce platná do konce dubna 2011 nebo do vyprodání zásob.

387 42 Lná e .p. 71, t el: 383 495 425, t el & f ax 383 495 293
IO: 25170538, DI: CZ25170538, íslo út u: 4192290257/ 0100
Int er net : ht t p:/ / w w w .lnar e.cz/ r ybar st vi, E-mail:r ybar st vi@lnar e.cz

Provozovna: Pila Nový Dvr, Kocelovice 48, tel. 383 420 330,
mobil 739020171
Nabízí tyto služby:
-

prodej stavebního eziva
zakázkové krovy
hranoly, lat, prkna, plaky
paletové píezy
impregnace

Zakázky zhotovíme do 10ti dn nebo podle dohody.
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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



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

AIM je anglicky cíl!

Co třeba cíl naučit se nebo
zdokonalit se v angličtině?!
Nabízím kurzy šité na míru pro děti,
studenty i dospělé - všechny úrovně.
Kontakt: 602

105 434,

e-mail: pavlinariska@seznam.cz,
www.riskapavlina.estranky.cz

TEPELNÁ ERPADLA
TOPENÍ

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

Kancelá – Sadová 308, Blatná

JAN HORNÁT
- lakýrnické práce - nátěry
oken, dveří ...
- malování, nátěry fasád
mob. 604 735 883
tel. 383 422 697 večer
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St�ední odborné u�ilišt�

BLATNÁ

U Sladovny 671
388 16 Blatná
Nabízíme provedení t�chto prací:

INTERNET





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

Tel.
e-mail:

383 809 555, 602 649 555
Info@konet.cz

www.KONET.cz

INTERNET KONET CENTRUM

Prodám byt 2 +1 družstevní 62 m2 klidná lokalita,
částečná rekonstrukce
- plastová okna

tel.608 939373

Prodám byt 3+1 s balkonem v osobním vlastnictví
lokalita U čertova kamenne, po rekonstrukci:

tel.: 608 939373

u ubytovny Tesla Blatná

��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

 


výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří

Otevřeno:

Hajany 15

čt 15 - 18 hod.
pá 15 - 18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)
nebo po tel. domluvě
Tel.: 383 420 053
mob. 604 566 214
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