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6. reprezentační ples TJ Sokol Blatná se vydařil
Vyhlášená kapela Swing Band Tábor hrála skvěle, sál byl jako vždy krásně vyzdoben, hosté si s radostí zatančili a všichni 

ocenili doprovodný program, který připravily jak mažoretky Prezioso, tak Taneční klub Kristýny Strnadové. Zejména 
vystoupení „Havran“ v podání Preziosa přineslo opravdu silný zážitek.

Několika účastníkům plesu jsme položili otázky:
Co vás přivedlo na ples TJ Sokol Blatná? Jak se vám líbilo 

prostředí na plese? Jak hodnotíte úroveň orchestru Swing Band 
Tábor? Myslíte, že je možné na hudbu, kterou hraje Swing Band 
Tábor, dobře tančit? Vyhovovalo vám nekuřácké prostředí na plese? 
Pokud budete mít možnost, účastníte se znovu plesu?

Všichni dotázaní shodně odpověděli, že na ples přišli nebo přijeli 
kvůli kapele Swing Band Tábor, prostředí označili jako velmi pěkné, 
na hudbu si velmi dobře zatančili, ocenili, že ples TJ Sokol Blatná 

je v okolí jeden z mála, který má úroveň plesu, pozitivně hodnotili 
nekuřácké prostředí a ujistili nás, že bude-li příští ples skýtat naději 
zachování současné úrovně, rádi se znovu zúčastní. Jediná drobná 
výtka byla na letos více klouzající podlahu, ale celkový dojem to 
rozhodně nezkazilo.

Odpovídali Vonáškovi z Blatné, p. Kopsa z Příbrami, Maty-
áskovi z Volyně, Němcovi z Prachatic a stejný názor mají mnozí 
další účastníci.

B.M.

Další foto z plesu TJ Sokol Blatná  a poděkování sponzorům
na straně 21.
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  Aktual ity 
Hasičský bál ve Vrbně

V sobotu 16. března 2013 se uskutečnil 
již 8. ročník hasičského bálu v hostinci 
u Kilianů ve Vrbně. Začátek bálu byl zahájen 
předtančením Blatenských mažoretek. K tan-
ci a poslechu hrála skupina MELODION 
z Blatné. Organizátoři zajistili jako předešlé 
roky bohatou tombolu, každý zakoupený 
lístek vyhrával a byl zařazen do slosování 
hlavních 10 cen.

Hasičský bál se všem moc líbil a už se těší 
na další ročník v roce 2014. Všem sponzo-
rům, pořadatelům a učinkujícím, bych chtěl 
poděkavat za pěkný zábavný večer.

Foto a text : Miloš Holý

Mateřské centrum Kapřík

pořádá

15. dubna 2009 od 9.30 hod

besedu s odbornicí na zubní hygienu

„Péče o první zoubky“

VĚŘ LÁSCE
„Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh 
má k nám.“

                                             (1. Janův 4,16)

Jednou jsem se procházel po cestičce v parku 
a v modlitbě jsem Bohu položil prostou otázku: 
„Pane, co chceš, abych řekl tvým lidem?“ A bez 
chviličky zaváhání se mi v duchu i v mysli roze-
znělo: „Řekni jim, jak moc je MÁM RÁD.“

Bylo to tak plné lásky a citu, že to slova ani 
nemohou vyjádřit. Celé dny jsem pak dokázal my-
slet jen na Janův list 4,16: „ Také my jsme poznali 
lásku, kterou Bůh má k nám.“

Už jsme četli o Boží lásce. Slyšeli jsme o ní. Ale 
nemyslím si, že mnoho z nás jí skutečně uvěřilo. 
Kdyby tomu tak bylo, změnilo by se úplně všechno 
v nás i kolem nás. 

Byla to právě tato láska, co vedlo Ježíše k tomu, 
aby za nás položil svůj život a aby prožil všechny 
bolesti a slabosti, které známe. Je to tato láska, 
která nám říká, ač jsme toho nehodní: „Pojď ke mně 
a vezmi si, co potřebuješ. Neboj se. Já jsem to zažil. 
Pojď odvážně ke trůnu slávy, abys získal milosr-
denství a našel pomoc v časech nouze.“

Uvažuj o tom. Bůh je do tebe zamilovaný. Tak 
zamilovaný, že ti dal všechno, co má! Dal ti všech-
no uzdravení, všechnu moudrost, všechno bohat-
ství, všechnu sílu, kterou bys kdy mohl potřebovat.

„Co ale s mou hroznou minulostí?“
Na tu je právě jeho milosrdenství! Postaralo 

se o tvou minulost. Přikrylo každý hřích a každé 
zklamání, které jsi měl. Tobě teď nezbývá než věřit 
a přijmout jeho lásku.

Jaká škoda, že jeho lidé trpí nemocemi, vše-
možnými chorobami a kdejakou další prokletou 
věcí jen proto, že nemohou uvěřit lásce, kterou 
k nim Bůh má. Nedovol, aby se to stalo tobě. Nauč 
se věřit lásce.

Věř lásce, kterou k tobě Bůh má. Už se projevila 
v Ježíšově krvi.

Věř lásce. Už se projevila v Ježíšově jménu.
Věř lásce. Už se projevila v jeho Slově.
Rozjímej nad těmito slovy znovu a znovu. 

Říkej si je pro sebe celý den. „Věřím lásce, kterou 
ke mně Ježíš má.“ Jakmile se ti to dostane do srdce, 
už nebudeš nikdy stejný.

Převzato z knihy K. a G. Copeland: Vírou 
k vítězství

Srdečně vás zveme na pravidelná shromáž-
dění každou neděli od 15,00 hod v budově 
STEKO, ul. Na Tržišti, 1. patro, BLATNÁ

Svobodný křesťanský sbor 
ARCHA VÍRY Blatná

BŘEZEN – ZA KAMNA VLEZEM, DUBEN 
JEŠTĚ TAM BUDEM

Tato velmi známá pranostika nás letos jistě oka-
mžitě napadne při pohledu z okna. Máme za sebou 
svátky  JARA, které také byly spíš zimní, než aby  nám 
navodily tu správnou jarní atmosféru a radostnou nála-
du. Sobotní předvelikonoční prodeje také odpovídaly 
nevydařenému počasí.

Ani Trhy Blatná, které v tuto dobu slaví právě rok 
od svého zahájení, situaci nijak nevylepšily. Stánků 
ubylo a pokud se nezmění počasí a neobohatí sortiment 
stánky se sadbou, pravděpodobně to nebude jiné.

LIDOVÉ ŘEMESLO NA BLATENSKU 1999 - 
2013

Jak již jsme v minulém čísle uvedli, velikonočními 
svátky jsme ukončili své dvouleté  působení 
ve dvoře blatenského muzea a možná i patnáctileté 
v městě Blatná. Pokud se ohlédneme zpět, naši 
činnost jsme zahájili v roce 1999 otevřením prode-
jny na zámku Blatná, poté následovala pětiletá 
aktivita v informačním centru města, působení 
na zámku ve Lnářích, v prodejně U svaté Kateřiny 
na náměstí Míru a nakonec již ve zmíněném dvoře 
blatenského muzea. Po celou tuto dobu jsme se 
snažili aktivně přispět ke zkvalitnění zdejší turis-
tické sezóny, poukázat na schopnost a výjimečnost 
českých i blatenských výtvarníků a řemeslníků, 
aby tak zcela nezapadali v současném hektickém 
komerčním světě. 

Z akcí můžeme připomenout – 3 ročníky Školy 
rýžování zlata na zámku v Blatné (2002, 2003,2004) 
malý vánoční trh pod Labutí (2004), 3 vánoční výsta-
vy v průjezdu pod městskou věží(2005, 2006, 2007), 
každoroční velikonoční prodeje spojené s ukázkou 
pletení z proutí, vánoce U sv. Kateřiny( 2008-2011) 
a vánoční výstava v Kaplance koncem uplynulého 
roku. Také jsme se zúčastňovali  mnoha akcí v obcích, 
se Svazkem obcí veletrhů v zahraničí aj. Obnovili jsme 
„Půjčovnu loděk“, vytvořili vlastní internetové stránky 
a e-shop – www.lidove-remeslo.cz  (v provozu bude 
opět od 1. června letošního roku)

V současné době naše činnost nekončí, 
připravujeme další aktivity, o kterých vás budeme  
pravidelně informovat na stránkách Blatenských 
listů stejně jako doposud. I když nám doba ani 
okolnosti mnohdy nejsou příliš nakloněny, víme, 
že příznivců a zastánců máme celou řadu. Za vaši 
podporu vám moc děkujeme.

JARNÍ SLAVNOST V PÍSKU
Město Písek v letošním roce slaví významné 

výročí - 770 let od svého založení (první zmínky). 
Proto bude letošní sezóna v tomto poetickém městě 

na Otavě bohatá na kulturní akce. Zahájení turistické 
sezóny proběhlo spolu s jarními trhy minulou sobotu 
na kamenném mostě, kam jsme také byli pozváni. Přes 
velikou nepřízeň počasí uplynulých dní nám tentokrát 
přece jenom bylo nakloněno. Z této akce, která se 
vydařila, vám přinášíme naše fota.

NECHŤ SI DUBEN SEBELEPŠÍ BÝVÁ, OVČÁ-
KOVI HŮL PŘEC JEN SE ZASNĚŽÍVÁ

Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Zemřelí – březen
Topinka Václav, Hradiště, nar. 1929, úmrtí 4. 3. 2013
Vaníčková Helena, Kotouň, nar. 1941, úmrtí 4. 3. 2013
Kovaříková Maruška, Svéradice, nar. 1950, úmrtí 6. 3. 2013
Míka Jindřich, Blatná, nar. 1949, úmrtí 7. 3. 2013
Ing. Hajna Jaroslav, Blatná, nar. 1932, úmrtí 11. 3. 2013
Kušková Anna, Nezdřev, nar. 1924, úmrtí 11. 3. 2013
Červenka František, Kasejovice, nar. 1931, úmrtí 12. 3. 2013
Studenovská Terezie, Lnářský Málkov, nar. 1994, úmrtí 13. 3. 2013
Bendová Soňa, Vimperk, nar. 1932, úmrtí 17. 3. 2013
Kuba Josef, Mladý Smolivec, nar. 1956, úmrtí 20. 3. 2013
Sedláček Zdeněk, Bezdědovice, nar. 1938, úmrtí 30. 3. 2013

Stavební činnost TS Blatná
V současné době probíhá na úseku stavební činnosti Technických slu-

žeb města Blatné s. r. o. výstavba celkem pěti bezbariérových přechodů 
na křižovatce ulic Plzeňská, Písecká, Jiráskova a Vorlíčkova. Realizací 
této akce dojde ke snadnějšímu zpřístupnění této značně frekventované 
křižovatky pro imobilní občany a tím i ke zvýšení jejich bezpečnosti při 
pohybu po blatenských chodnících a komunikacích.

Další stavební akcí, největší kterou budou TS v roce 2013 realizovat, je 
výstavba nového parkoviště v lokalitě ulice Na Bílé husi, a to za „Bowling 
centrem“. Touto výstavbou dojde k vytvoření celkem 36 parkovacích stání, 
z toho 2 stání budou pro imobilní řidiče. Zároveň dojde ke zlepšení vzhledu 
této lokality, neboť bude odstraněna stávající nevzhledná zelená plocha. 
Nová parkovací stání budou vybudována ze zámkové dlažby a průjezdní 
páteřní komunikace bude provedena z balené asfaltové směsi. Práce na této 
akci budou započaty ve druhém týdnu měsíce dubna. V příloze přikládáme 
snímek z části projektové dokumentace, ze kterého je patrné jak konečné 
provedení stavby bude uspořádáno.

O dalších stavebních činnostech budete stále průběžně informováni.
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Setkání ve speciální škole.

Comenius očima studentů SOŠ Blatná, 
aneb Komenský by měl radost (dokončení z min. čísla)

Andrea Havlová, 3. C:  I když jsem nikoho 
neubytovala, setkala jsem se s hosty každý den 
ve škole. Bylo to velmi příjemné, oživila jsem si 
angličtinu a naučila se pár slovíček i z jiných ja-
zyků. Líbilo se mi, jak lidé z různých zemí se dali 
dohromady a společně soutěžili. Největší zážitek 
bylo pro mě loučení. Bylo to velmi dojemné.

Tereza Sýkorová, 3. C: Měla jsem ze setkání 
strach, ale moje španělská slečna Desirée mě 
mile překvapila. Byla velmi přátelská. První den 
jsme mluvily španělsky, protože mi anglicky 
vůbec nerozuměla, druhý den už to bylo lepší. 
Celý týden můžu hodnotit jako velmi povedený, 
protože mě bavil. Naučila jsem se ze španělštiny 
např. Cómo estás? (Jak se máš?) neb Bueno 
gusto! (Dobrou chuť). Velice mě potěšilo, že mě 
Desirée pozvala v létě k ní do Španělska.

Nikola Bláhová, 2. C: Zpočátku jsem měla 
trému z nových lidí. Zapojila jsem se jako ob-
sluha baru – s kamarádkami jsme připravovaly 
občerstvení. Největším zážitkem pro mě bylo 
seznamování s tureckou dívkou Büşrou - je to 
skvělá kamarádka. Až bude nějaká šance jet 
do zahraničí, chci se určitě zapojit, protože ten 
týden jsem byla šťastná.

Martina Koubová, 2. C: Také jsem praco-
vala u baru a komunikovala s mnoha cizinci. 
Z výletů se mi líbila exkurze v bělčické sklárně, 
kde jsme se teoreticky seznámili s výrobou his-
torického skla. Pro další setkání bych doporučila, 
aby trvala déle než pět dní.

Nikola Kohoutová, 2. C: Nejvíce mě 
zaujalo, jaká jídla si každá země připravila – 
mohli jsme ochutnat např. italské struffoli nebo 
turecké kadayıf. Před příjezdem hostů jsem 
si ve slovníku hledala některá anglická slova, 
která bych mohla potřebovat. Během prvního 

dne jsem prezentovala v angličtině svou cestu 
do školy. Ubytovala jsem doma italskou dívku 
Alessandru, u níž jsem bydlela loni během se-
tkání Comenius v Itálii. Já i moje rodina jsme 
se naučili mnoho italských slovíček, např. ciao, 
grazie, buona notte, buona sera. Přála bych si, 
aby projekt pokračoval dál. Překvapilo mě, že 
se lidé z jiných zemí chovají jinak, než jsem si 
myslela, a to mě potěšilo.

Dominika Davidová, 2. C: Do uvítání hostů 
jsem se zapojila tancem, připravovala jsem se 
na to už dva týdny předtím. Hodně mě nadchly 
prezentace některých týmů, měly je opravdu 
propracované. Zpočátku jsem měla obavy z ko-
munikování, ale přátelský přístup všech hostů 
a jejich chování mě naučily, že není důvod se bát.

Jan Kozák: 3. C: Nejvíce mě zaujala pří-
větivost a otevřenost zahraničních studentů. 
Tento přístup nám po krátkou dobu jejich pobytu 
otevřel oči a ukázal nám, jak je snadné být milý, 
hodný a přátelský. Osobně jsem se snažil zapojit 
při každé příležitosti, provázel jsem turecké stu-
denty, prezentoval My way to school a recitoval 
Villonovy verše. Osvojil jsem si pás tureckých 
slovíček, např. Nasılsın? (Jak se máš?) nebo Ben 
iyiyim (Mám se dobře). Naše komunikace byla 
milá a vstřícná a já jsem si díky tomu uvědomil, 
že je třeba trénovat a trénovat, ale především uží-
vat základních slovíček a jednoduchých souvětí.

Marek Hlaváč, František Blažek, Patrik 
Pružinec, 2. A + 2. B: Zapojili jsme se do spor-
tovních utkání. Pečlivě jsme se připravovali 
na fotbalové utkání mezi námi a mezinárodním 
týmem. Soupeři měli vysoké kvality, ale i přesto 
jsme dokázali zvítězit v poměru 3 : 2. Všem 
spolužákům děkujeme, že nás dokázali podpo-
řit v boji proti tak kvalitnímu týmu. Ve třídě 2. 

Pěvecký sbor obchodní akademie.

A jsme přivítali učitele a studenty z několika 
zemí na hodině matematiky. Paní učitelka Pod-
lešáková použila k výuce interaktivní tabuli, což 
všechny zaujalo, probírali jsme trigonometrii. 
Při jednom příkladu se hosté zapojili do počítání 
a došli k výsledku dříve než my, ale jiným způ-
sobem, než jsme probírali. Děkujeme, že jsme 
měli možnost se do projektu zapojit.

Jan Königsmark, 3. A: Projekt Comenius 
byl pro mě výborná zkušenost. V řadě případů 
jsem zjistil, že v různých jazycích existují stejná 
slova s naprosto odlišným významem. Zlepšil 
jsem si angličtinu, bylo to skvělá zkušenost, 
kterou bych všem doporučil.

Další informace o projektu
Závěrečné setkání projektu P&P proběhne 

v dubnu 2013 v turecké Ankaře.
SOŠ Blatná získala v říjnu 2012 za tento 

projekt Certifikát kvality eTwinning/eTwinning 
Quality Label.

SOŠ Blatná nabízí svým studentům předmět 
Mezinárodní projekt v anglickém jazyce jako 
volitelný předmět ve 2. a 3. ročníku v rámci 
školního vzdělávacího programu všech vyučo-
vaných oborů.

Všechny fotografie z mezinárodního setkání 
a další informace o mezinárodních aktivitách 
SOŠ Blatná lze najít na www.blek.cz.

Odkaz na prostředí twinspace projektu P&P 
pro širší veřejnost je:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/
p54616

Ing. Marie Švehlová 
Koordinátorka mezinárodních projektů 

Střední odborná škola Blatná

Autoři fotografií: Josef Pícha a Daniel Terč, 
studenti SOŠ Blatná

Tento projekt (Comenius) byl realizován za finanční 
podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpo-
vídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory 
Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití 
informací, jež jsou jejich obsahem.
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Týmová práce.

Vyhlašování výsledků soutěží.

Workshop v ZŠ Holečkova BLatná.

Závěrečná makarena.

Předávání dárků. Sportovní utkání.

Výstava receptů.

Přání pro přítele.
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V době krize konečně 2 pozitivní zprávy pro blatenské 
podnikatele a stavitele

1. poděkování zastupitelovi panu Václavu 
Smetákovi za tržní myšlení v souvislosti s hos-
podařením s majetkem města Blatná 

2. panu Bc. Václavu Koubkovi, vedoucímu 
stavebního úřadu města Blatná za rychlé vyho-
tovování „jednoho papíru“ do 3 dnů

Máte zájem v Blatné o koupi zasíťovaného  
pozemku pro komerční využití s příjezdovou 
asfaltovou komunikací za bezkonkurenčních 
150 Korun českých za m2? Obracejte se 
na městský úřad v Blatné, kde jsou takové 
pozemky stále k prodeji! 

Je to sice cena, za kterou město Blatná 
podobné pozemky prodávalo již před 10 lety, 
za dobu posledních 10 let však v Blatné ceny 
pozemků nestoupaly, jako v ostatních částech 
naší republiky, ale zřejmě s ohledem na krizi se 
drží na úrovni před 10 lety, alespoň v jednání 
zastupitelů města Blatná.

Tak tedy suma sumárum: zastupitelé města 
Blatná v březnu tohoto roku schválili prodej po-
zemku o velikosti 1738m2 po 150 Kč za m2, což 
dělá 260.700,-Kč. Toto je suma, kterou zaplatí 
firma BP servis, kde je majoritním jednatelem 
bývalý radní města Blatné pan Roman Pojer, 
městu Blatná za prodávaný zasíťovaný pozemek 
na Vrbenské ulici v Blatné.

Že byste také měli zájem? Zkuste to! Přeji 
Vám mnoho úspěchů! I když nevím, zda se 

úspěch dostaví, pokud před koupí nebudete ně-
jaký čas sedět v městské radě s lidmi, kteří vám 
pak jako zastupitelé takovýto prodej odhlasují. 

Za předmětný pozemek mohlo sice město 
Blatná do své pokladny obdržet až trojnásob-
nou sumu, tedy téměř o půl milionu korun 
více. Celkem 13 zastupitelů ze 14 přítomných 
na zasedání dne 18.3.2013 tyto peníze ale 
do Blatenské pokladny nechtělo. A to i přesto, 
že se přímo na jednání zastupitelstva pan Pojer 
vyjádřil, že o pozemek má velký zájem, protože 
má již na jiném místě připravenou montovanou 
stavbu, určenou na ještě nevlastněný pozemek, 
a kterou potřebuje na zmíněný pozemek umís-
tit, a že je tedy ochoten akceptovat jakoukoliv 
městem navrženou cenu. Jak úžasná situace 
pro prodávajícího! Tedy v tržním hospodářství. 
Zastupitelé města Blatná tuto tržní možnost 
nevyužili. Finančních prostředků je v městské 
pokladně zřejmě dostatek. Otázkou zůstává, zda 
by se takto „netržně“ chovali zastupitelé i v pří-
padě, že by prodávali pozemek vlastní a peníze 
by plynuly do jejich peněženek. Nebo že by jen 
nechtěli „tahat peníze z kapsy“ bývalému kole-
govi a místnímu podnikateli?  Protože…, co když 
budou v budoucnu potřebovat se slevou vrtačku, 
pilu nebo brusku.... .  Jediným zastupitelem, 
kterému tímto chci vyjádřit poděkování, je pan 
Václav Smeták. Ten jako jediný zastupitel měl 

zájem o prodej pozemku obálkovou metodou 
a tím o získání maximální ceny do městské po-
kladny. Netřeba dodávat, že prodeje veřejného 
majetku obálkovou metodou úspěšně fungují 
v řadě měst a obcí v naší republice. 

Druhá pozitivní zpráva se týká rychlosti 
vyřizování žádostí na blatenském stavebním 
úřadě, konkrétně práce pana Bc. Václava 
Koubka, kterému již osobně pochvalu vyslovil 
na jednání zastupitelstva dne 18.3.2013 bývalý 
starosta pan Josef Hospergr. Ve věci potřebných 
povolení, ohledně činnosti, na v tu dobu ještě 
městských pozemcích, vystavil stavební úřad 
potřebný „jeden papír“panu Pojerovi, tedy jeho 
firmě,  za 3 dny! Na poznámku pana Hospergra 
ohledně rychlosti vyřizování povolení pro firmu 
pana Pojera, reagoval pan Bc. Václav Koubek: 
„Vždyť to byl jen jeden papír!“

Potřebujete-li tedy od stavebního úřadu 
města Blatná nějaké povolení a jedná se 
vlastně jen o “jeden papír“, umí to v Blatné 
do 3dnů! Jak skvělá zpráva pro všechny 
blatenské stavitele, když jinde potřebují dnů 
desetkrát více!

Přeji všem blatenským podnikatelům i ne-
podnikatelům (parazitům i parazitujícím) krásné 
jaro!

Mgr. Milada Suchá, 21.3.2013

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Dětský maškarní SRPDŠ 
a žákovského parlamentu

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy navázalo 
na úspěch loňského karnevalu pro žáky ZŠ TGM 
a i letos uspořádalo v pořadí už druhý ročník 
dětského maškarního plesu.  Stejně jako loni 
požádali rodiče o spolupráci členy žákovského 
parlamentu, kteří měli za úkol připravit hry 
na zpestření programu. Na středeční schůzce 
ŽP se žáci snažili připravit program her tak, 
aby nechyběly ty nejoblíbenější, jako jsou 
tanec s balónky, židličkovaná a další. Děvčata 
ze žákovského parlamentu se ujala moderování 
společných her. Mezi tancem a vyhlašováním 
nejlepších masek se dostalo i na přetahovanou, 
ve které se nakonec utkali i učitelé. 

Maminky připravily úžasné občerstvení, 
p. Havel s p. Voračkou zajistili velkolepou 
taneční zábavu, která se neobešla bez písniček na přání, a p. Baušová se nakonec 
neplánovaně, ale bezchybně zhostila role moderátorky. O začátek maškarního 
plesu se postarali žáci VIII. ročníku, jejichž společnou maskou byla „svatba“. 
A tak se začátek plesu nesl v duchu svatebního obřadu s oddávajícím, ženichem 
a nevěstou a samozřejmě svatebčany. Nechyběl první manželský polibek ani 
nezbytné házení kyticí. Ani učitelé nepřišli zkrátka, protože je čekala svatební 
výslužka. I další třídy letos soutěžily jak v kategorii společných třídních masek, 
tak v kategorii individuálních masek. K vidění toho bylo mnoho, např. lékaři a pa-
cienti, asijský drak, natěrači, orientální tanečnice, pračlověk nebo dokonce Ozzák. 
V maskách samozřejmě dorazili i učitelé, někteří si dokonce s chutí zatančili. 
Říká se, že „kdo si hraje, nezlobí“, a tak si troufám říct, že na ZŠ TGM v pátek  
8. března nezlobil vůbec nikdo ☺.

Charlie Chaplin a Pan Tau v podá-
ní Jirky a Vítka Říhových.
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So -   6.4.2013 – MERLIN82, HADI BAND
So - 20.4.2013 – B.A.S., MILOŠ DODO DOLEŽAL, ......
So - 11.5.2013 – BATTOLE, MILOŠ ZEMEN
So - 18.5.2013 – LIBIDO, CHALLENGE, DELIKVENCE 11,   
    NUCLEAR  BASTARDS, HERDEK FILEK

Děkujeme všem rodičům, kteří se na přípravě maškarního plesu podí-
leli. Od nápadu k jeho realizaci je dlouhá cesta a za takovou akcí jako je 
tato je schováno hodně práce a úsilí všech zainteresovaných rodičů, kteří 
pod vedením p. Baušové připravili pro všechny děti ve svém volném času 
úžasnou zábavu.                    Mgr. Ludmila Růžičková, koordinátorka ŽP

Druhé místo v kolektivních maskách patřilo VIII. třídě.

Svatební obřad připravila VIII. třída.

Někteří z oceněných jednotlivců.

Mezi kolektivními maskami zvítězil asijský den v podání 7. B.

Jaroslav Čadek, V. třída. Moderátoři.

Třetí místo v kolektivních maskách obsadila IX. třída.
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  Společenské dění 
Na velikonočním mariášovém 
turnaji v Buzicích se nejen 
flekovalo, ale i vzpomínalo

Buzice - V sobotu 30. března, počínaje polednem, by v buzickém 
hostinci „U Čiláka“ nepropadl špendlík. Dostaveníčko si zde dali totiž 
zkušení i méně protřelí vyznavači mariáše z různých koutů a bylo jich 
vskutku požehnaně. Na 6. ročník „Memoriálu Vladimíra Samce a Jiřího 
Himla“- dvou vyhlášených karbaníků a výborných lidí a kamarádů se 
zlatým srdcem a ryzím charakterem- se nechalo přilákat rovných čtyřicet 
pět hráčů, čímž byl překonán dosavadní účastnický rekord. Nejednalo se 
jen o „přátele drobného hazardu“ z Buzic a okolních obcí a měst / Pacelice, 
Kadov, Předmíř, Zámlyní, Tchořovice, Myštice, Blatná /, ale například 
i o karbaníky z Písku, Strakonic, Slaníku, Příbrami, Mirotic, Plzně aj. 
Všichni si tak zpestřili velikonoce způsobem pro ně nejpříjemnějším 
a určitě nikdo nelitoval půldne, stráveného v atraktivním prostředí buzické 
rodinné hospůdky.

Protože šlo o mariášnický memoriál, byl dán logicky průchod i pietě 
v podobě minuty ticha za zemřelé. A také se vzpomínalo- jak jinak. Vladimí-
ra Samce z Buzic nosí ve své mysli a svém srdci stále jeho věrný, celoživotní 
kamarád Václav Kučera / 67 let / z Mirotic: „Já trávil volný čas s Vláďou 
vlastně od dětství. Hráli jsme spolu fotbal, chodili k muzikám, prožili jsme 
jako nejlepší kamarádi nejkrásnější léta před vojnou i po ní. Byli jsme oba 
jeden ročník, a to 1945. Vláďa byl nejen stoprocentní parťák do pohody 
i nepohody, ale také vynikající sportovec a jakou měl, pane, sílu! Na nás 
si u muziky nikdy nikdo nedovoloval, protože Vláďa sám jediný dokázal 
ubránit všechny kamarády u stolu!,“ vybavuje si střípky z duhové mozaiky 
života se slzou v oku Václav Kučera. Vzápětí dává průchod důraznějším 
emocím: „Život strašně rychle plynul, Vláďa i další kamarádi z fotbalového 
mužstva najednou byli na pravdě boží- a já tu zůstal sám! Vlastně už tady 
tak nějak přesluhuju,“ posteskne si Václav Kučera.

Smutek a nostalgii naštěstí brzy „převálcoval“ hráčský duch a pozornost 
všech přítomných se přenesla na „čertovy obrázky“. Do všech koutů se 
rázem „vsákla“ typická mariášnická atmosféra. Ovzduší se zaplnilo kou-
řovou clonou z doutníků a cigaret, sem tam zařinčelo sklo, klouby prstů 
začaly narážet na desky stolů.

Funkce ředitele turnaje se opět ujal mariášník „par excellence“- sedm-
desátiletý Jiří Lis z Blatné. Buzické „karbany“ mu prý viditelně svědčí: 
„Loni jsem to tady vyhrál, předtím třikrát to samé,“ dává najevo radost 
„ostřílený“ příznivec žaludského esa, který se této vášni věnuje už pětapa-
desát let a od roku 2001 ho hraje závodně. Do dnešních dnů má na kontě 
290 odehraných turnajů a prý může být dekorován přívlastkem „úspěš-
ný“. S uvedenou karetní hrou si začal „tykat“ už jako patnáctiletý jinoch: 
„Začali jsme s lízaným mariášem, potom jsme přešli na volený. V pravou 
vášeň se to změnilo na plzeňské průmyslovce, kde jsme studovali a kde 
nám dávali lekce zkušenější a mazanější karbaníci.“ V živé paměti má Jiří 
Lis dobu, kdy v Blatné stavěl dům: „Jakmile se našla volná chvíle, všeho 
jsme nechali a prchali do závětří mastit karty,“ směje se oblíbený ředitel 
místních turnajů. Jiří Lis má za sebou moc pěknou sezónu: „V desátém 
ročníku „O mistra mariáše Rokycanska“, který se skládá z deseti přeborů, 
jsem dvakrát vyhrál a čtyřikrát byl v první desítce. „Jižanský pohár“ mi 
přinesl jedno vítězství, jedno stříbro a několik umístění v první desítce,“ 
bilancuje zkušený veterán.

Tak jako všechno ostatní i mariáš potřebuje mladou krev a každá nová 
„dušička“ je vítaná. Za hráčský stůl usedl v Buzicích v pozici nejmladšího 
účastníka sedmadvacetiletý Tomáš Palivec z Předmíře. A nevedl si vůbec 
špatně- skončil zhruba v polovině hráčského pole. „My už máme tak nějak 
mariáš zakonzervovaný v rodině a přízni,“ vykládá Tomáš, „Mastí ho táta 
i strejdové. Já sám se uchyluju k téhle hře posledních deset let. Tohle je 
můj pátý turnaj. Sám sebe bych charakterizoval jako riskantního hráče. 
Určitě ne zkušeného- pořád se mám co učit!“

V Předmíři se taky kdysi pořádaly mariášové turnaje, momentálně 
se tahle tradice ocitla na mrtvém bodě. Ale právě Tomáš Palivec a jeho 
kamarád Marek Kub ze Zámlyní, který se rovněž tentokrát do Buzic vy-
pravil, ji chtějí zase vzkřísit: „Určitě vrátíme do naší hospody mariáš, aby 
to bylo jako dříve. Odehrálo se maximálně sedm ročníků, teď už ho pět 
let hrajeme doma jenom s partou pro zábavu,“ vysvětluje Tomáš Palivec.

Vítězství si tentokrát v Buzicích připsal na své konto společně s velkou 
sklenicí utopenců Jan Koval z Čečovic / 72 let /: „Už nejmíň tři roky jsem 
pořád na konci nebo uprostřed výsledkových žebříčků. Mám radost, že 
jsem po dlouhé době vyhrál. To v karetní hře „Prší“ vyhrávám víc,“ sděluje 
mariášník, který se pravidelně účastní Jižanského i Rokycanského poháru.

Druhé pořadí zůstalo vyhrazeno Milanu Štěpánkovi z Dožic, bronz 
si vychutnával Vlastimil Trefný z Rožmitálu. Buzice zastupovali pouze 
dva karbaníci- rodák Libor Šiška, který se umístil na hezkém pátém místě 
a Miroslav Rataj, co se vypracoval na dvacátou osmou příčku.

Obrazovou přílohu zveřejníme v příštím čísle.
Vladimír Šavrda 

Jak jsem se stala Blateňačkou
V minulém čísle Blatenských listů byl článek o rozšířené péči o seniory 

v jejich domově a obyvatelné si naše „slečny sociálky“  pochvalovali. 
Musím se přidat, protože Jaruška, jedna z nich - ale všechny jsou stejně 
prima - se mnou zvládla „nervy“ s opravdu neuvěřitelnou ochotou a trvale 
dobrou náladou.

Protože přes zimu se do rybníka lézt nedá - no tak dalo by se, ale přece 
jen nejsem Luděk Munzar, který je známý tím, že si je pro denní zaplavání 
ochoten prokopat i díru do ledu. Sice se denně sprchuji studenou vodou, 
no ale co je moc, je příliš! Přes zimu jsem nějak „zatvrdla“, kdejaký sval 
pobolívá a život je mrzutý a zima nemá konce. A tak jsem se rozhodla 
jezdit plavat do Mačkova. Bazének je tam překvapivě docela velký, voda 
krásně modrá a vlídně vlahá...

Jenže jak člověku přibývají léta, každá novinka ho dočista vykolejí 
a hlava funguje nějak - řekněme splašeně. Už od rána jsem se chystala, 
chodítko neslo igelitku s věcmi, mnohokrát jsem překontrolovala, jsou-li 
v ní plavky, osuška a aby opravdu všechno bylo v cajku, nechystala jsem 
si do kabeličky za dveře i peníze na zaplacení pobytu ve vodě, mobil (co 
kdyby někdo volal), i klíče od bytu.  A pak jsem poposedávala na křesílku 
a hlídala hodiny, abych byla dle úmluvy včas dole v domě přede dveřmi 
našich pečovatelek. Z nich Jaruška ten den měla službu a byla můj osobní 
šofér, který mne poveze za troškou pohybu.

Jajku!!! Ještě jsem ani nedošla do přízemku, když se mi srdce zasta-
vilo leknutím! Chodítko s taškou jde poslušně se mnou, ale co ta kabelka 
s věcmi? Zůstala v bytě. No tak proč to nepřiznat, tohle se mi sice stalo 
naposledy před 75 lety, kdy mi rodiče poprvé svěřili klíče od bytu, od té 
doby úzkostlivě klíče hlídám - jenže tehdy jsem prostě zazvonila a bylo, 
kdežto dneska? A Jarušce se skládám v nervech, celá rozklepaná. Pak mi 
napadlo, že náhradní klíče má dcera a tak namísto do Mačkova jedeme 
hledat pomoc - no samozřejmě doma nebyla, proč taky, když má konečně 
volný den, tak kam teď? Kde bude? Zavolala bych mobilem, jenže ten je 
taky zavřený v bytě, číslo zpaměti samozřejmě nevím, to má na starosti 
mobil. Pak mi napadlo, že přece v práci by její číslo znát měli a tak jedeme 
tam. Opravdu -  za chvilku se Jaruška přižene - že jsem ještě neřekla, že 
já, babka kulhavka, jsem si seděla v autě a tohle všechno obíhala milá 
pečovatelka - no tak se přihnala s papírkem a číslem mobilu, půjčila mi 
ten svůj a já se dcera konečně dovolala.

Vylíčím jí, co se stalo a ptám se „kde jsi?“ „V pr....“vytřeštila jsem oči - 
dceru jsem s tímhle slovem dosud neslyšela a tak se zvýšeným hlasem ptám 
- „Tak kde jsi opravdu!!!“ „No v pr....“ a diví se, že já se divím. Naštvala 
jsem se a vstrčila mobil Jarušce, ať se s tím sprosťákem nějak domluví. 
A ta se po chvilce začala smát až do slz, nastartovala a jely jsme pro klíče.

Tak jsem byla rozčilená, že jsem ani v tu chvíli nepostřehla, před kterou 
hospodou nás rozesmátá holka čekala s klíči, ale Jaruška mi pak cestou 
do Mačkova vysvětlila, že to je odedávna běžně používaný název jedné ze 
zdejších hospod, dnes už i vím které -  a jsem si vědoma, že jsem postoupila 
na žebříčku řádně zabydleného občana Blatné.

Naďa Vencovská, Tyršova 436, Blatná
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Program na duben 2013-změna
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 Setkávání rodičů/praro-
dičů 
Vítána jsou vícerčata ☺
PÁ: 8:30 – 11 :30 Pohádky s maňáskem 
v 9:00 a v 10:00 hod. 
odpoledne :
PO: 15:00 – 16:00  - Šikovné ploutvičky 
ÚT: 14:30 – 16:30 -  Odpolední herna pro 
děti do 6 let
ST:  14:45 – 15:45  - Angličtina pro nej-
menší (od 2 let)

Program na pondělky a středy
  8.4.  - Jarní závěs do okna
10.4. -  Louka + minioslava 4. narozenin 

MC Kapřík
15.4. - Zdravé zoubky – přineste si s sebou 

dětské kartáčky
17.4. - Papírový lampion
22.4. - Veselý papírový klaun
24.4. - Rozkvetlý strom
29.4. - Čarodějnice

Pátek 5.4. a sobota 6.4. – Burza dětského 
oblečení  a potřeb v ZŠ JAK v Blatné 

V pondělí 15.4. od 9:30 hod. – Beseda se 
zubní hygieničkou – péče o dětský chrup.

Připravujeme kurz 1. pomoci u dětí 0 – 
15 let.
Cena 180,- Kč -cca 90 min.+ certifikát
Zájemci prosím hlaste se na
mckaprik@seznam.cz

- více na www.mckaprik.estranky.cz

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

trasa č.22 Horažďovice
●  11,30 Horažďovice /parkoviště naproti ČSCH/
●  12,30 Malý Bor /před OÚ/
●  13,00 Nalžovské Hory /horní náměstí/
●  14,00 Plánice /spodní náměstí/
●  14,30 Žinkovy /na náměstí,naproti Poště/
●  15,00 Nepomuk /na náměstí/
●  16,00 Kasejovice /pod OÚ/
●  17,00 Blatná /tržnice u školy/
●  17,30 Sedlice /naproti tržnici u Jednoty/

Prodej 19.4.2013
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/ stáří:12-18týd.  cena:120-180,-Kč 
Chovní kohoutci 12-18týd.  120-180,-Kč
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/ 1-3týd.  70-90,-Kč
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/ 1-3týd.  70-90,-Kč
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/ 1-3týd. 110-130,-Kč
Husy bílé  1-3týd. 140-160,-Kč
Husy landenské 1-3týd. 140-160,-Kč

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihla-
va tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz

 

 

KLUB PŘÁTEL BLATENSKA 
zve na  

vlastivědnou vycházku 

VE ŠLÉPĚJÍCH SV. VOJTĚCHA  

A SV. JANA NEPOMUCKÉHO 
aneb Krajem pod Zelenou Horou 

Nepomuk, Klášter 

[Napište citaci z dokumentu nebo shrnutí některého 
zajímavého bodu. Textové pole lze umístit do libovolného 
místa v dokumentu. Pomocí karty Nástroje textového pole 
můžete změnit formátování textového pole citace z 
vlastního textu.] 

[Napište citaci z dokumentu nebo shrnutí některého 
zajímavého bodu. Textové pole lze umístit do libovolného 
místa v dokumentu. Pomocí karty Nástroje textového pole 
můžete změnit formátování textového pole citace z 
vlastního textu.] 

 

 

neděle 7. dubna 2013 
výchozí bod: Nepomuk, náměstí 10:30 

koncový bod: Nepomuk, železniční stanice  

(odjezd vlaku směr Blatná v 16:36), 
případně Nepomuk, náměstí (dle způsobu dopravy účastníků) 

délka trasy: cca 6 km 

bližší informace na tel.: 723 985 237 nebo na e-mailu: kasej81@atlas.cz 
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JOSEF SIBLÍK  
150 let od narození významné blatenské osobnosti

Před 150 lety, dne 
19. 3. 1863 se v Mladém 
Smolivci narodil Josef 
Siblík, jedna z nejvý-
znamnějších osobností 
Blatenska. Druhorozený 

syn mlynáře vyrůstal v prostředí, ve kterém se 
pilně četlo. Mlynářská knihovnička byla velmi 
obsáhlá a Siblíkovi sourozenci byli vášnivými 
ochotníky, což nepochybně přispělo i k formová-
ní jeho osobnosti. Josef Siblík navštěvoval obec-
nou školu v Budislavicích, dvě třídy měšťanské 
školy vychodil v Blatné a třetí třídu v Březnici. 
Zkoušku z dospělosti složil v červnu roku 1882 
na učitelském ústavě v Příbrami. V roce 1885 
dokončil způsobilost pro školy obecné, v roce 
1887 pak pro školy měšťanské v oboru grama-
ticko historickém a složil tam i zkoušku ve způ-
sobilosti hrát na varhany. V roce 1883 vyučoval 
jako podučitel v Záboří a od roku následujícího 
působil po dobu osmi let jako učitel v Tocho-
vicích, kde byl velmi činný i jako pracovník 
čtenářsko-ochotnického spolku. V Tochovicích 
se Siblík seznámil s Růženou Hykešovou, kterou 
později pojal za choť (po příchodu do Blatné 
v roce 1891). František Hykeš, Siblíkův švagr 
a přítel charakterizoval jeho sedmileté tochovic-
ké působení následovně: „Nebyl jsem sám, komu 
se stal Siblík rádcem ve výběru četby, při našich 
studentských pokusech na ochotnickém divadle 
svědomitým režisérem. Vážili jsme si jeho družné 
povahy, stal se uznaným duševním vůdcem stu-
dentské družiny v Tochovicích. Zeptám – li se, co 

mne nejvíce k Siblíkovi upoutalo, tu si odpovím: 
byla to především ta jeho vážnost a svědomitost 
k učitelskému povolání, bral se životem pevným, 
jistým krokem, přičinlivostí zmáhal překážky. 
Nikoho ve své kariéře neobešel, nepřeskočil, 
postupoval docela zaslouženě, vše si poctivě 
zasloužil, čím se stal později. Na vyučování se 
vždy svědomitě připravoval a věnoval pozornost 

novým metodám a směrům. Žáci k němu lnuli 
jako k učiteli, jako k příteli. Příčinou dobré kázně 
při jeho hodinách byla láska a nikoliv bázeň. 
Jako dítě ze mlýna dobře věděl, že škola bez 
kázně je jako mlýn bez vody. Při jeho hodinách 
vždy se mlelo naplno, všechen čas vyučování byl 
náležitě zužitkován.“ 

V září roku 1891 přichází Siblík jako učitel 
měšťanské školy do Blatné. Tehdy se vyučovalo 
ve školní budově, která v současnosti slouží 
jako pošta. V Blatné kupuje domek v někdejší 
Komenského ulici, hned vedle domu tehdejšího 
ředitele blatenského velkostatku Jaroslava Mar-
tinovského, taktéž významné osobnosti dějin 
Blatné. Siblík významně spolupracoval na zalo-
žení Veřejné knihovny Palackého v Blatné v roce 
1898 a bezplatně ji deset let jako knihovník vedl. 
V roce 1904 byla podle architektonického návrhu 
Karla Fialy postavena nová honosná budova 
školy jako „nejkrásnější školní palác v Čechách“ 
(dnešní ZŠ J. A. Komenského), na které Siblík 
od roku 1914 působil jako ředitel chlapecké 
a dívčí měšťanské  školy v Blatné, kterou řídil 
až do roku 1925. Vyučoval také na živnostenské 
škole  pokračovací a na obchodní škole, kterou 
vedl 16 let. Byl významnou osobností při za-
ložení Městské spořitelny v Blatné, jejíž  byl 
předsedou a vydával její zpravodaj. 

Siblík musel ve funkci ředitele školy „ustát“ 
velmi neklidnou dobu světové války. Učitelé byli 
nuceni věnovat svoji pozornost mimoškolním 
aktivitám, jako bylo sepisování různých výkazů, 
organizování sbírek pro vojenské účely a k ji-
ným aktivitám, které neměly s výukou mnoho 
společného. Vyučování bylo ztíženo i zákazem 
některých učebnic. Zhoršené podmínky pro 
výuku popisuje školní kronika takto: „… po zá-
kazu půjčovat knihy ze školní knihovny vyrojilo 
se mezi mládeží množství indiánek, detektivek 
a krváků, což jistě ku zušlechtění mládeže nepři-
spívalo, školní docházka značně poklesla …děti 
nemajíce nad sebou pevné ruky otcovy, polevily 
v kázni jak doma, tak i ve škole“. V té době 
projevil se charakter Siblíkův. Zejména jeho 
zásluhou bylo, že vyučování nebylo po celou 
dobu války přerušeno, ač byly tyto hrozby. Jako 
ředitel musel vypracovávat různá hlášení a zprá-
vy, promlouvat na veřejnosti a mnohdy čelit 
křivým nařčením i udáním a v životě osobním se 
strachoval o osud svého syna Josefa, bojujícího 
ve válečné vřavě (ten se jako legionář později 
vrátil domů). Neklidná doba však poznamenala 
jeho zdravotní stav „…dočkal se svobody, zlá 
léta válečná a útrapy podlomily jeho zdraví. 
Statná postava zůstala nadohled nedotčena, 
ale skrytá nemoc hlodala jeho zdraví. Duševní 
silou přemáhal tělesnou únavu, v práci hledal 
lék proti své nemoci. Přátelé jeho s obavami 
pozorovali, že krok jeho v posledních letech se 
zvolňuje, že mu chůze i po rovině dělá obtíže, že 
se musí občas zastaviti, aby se srdce uklidnilo. 
Postava zůstala přímá, ale už to nebyl ten Siblík, 

vytrvalý chodec, který zcestoval všechny vrchy 
na Blatensku, který prolezl věže všech kostelů “, 
popsal František Hyneš. 

Zásadním letopočtem byl rok 1922, kdy Si-
blík stál u založení Okresního muzea v Blatné. 
Muzeu věnoval jako základ sbírky své vlastní 
nálezy a poznatky. Byl činný jako člen a funk-
cionář v pěveckém spolku Úslavan, v Občanské 
besedě,  v Klubu československých turistů, byl 
členem místní a okresní školní rady a obecní-

ho zastupitelstva, 
by l  j edna te lem 
v „Družstvu pro vy-
držování plovárny 
v Blatné“, působil 
ve výboru místní-
ho odboru Ústřed-
ní Matice školské, 
O k r a š l o v a c í h o 
spolku v Blatné či 
v Okresní komisi 
pro péči o mládež. 
Jako učitel dějepisu 
byl v podstatě před-
určen k badatelské 
činnosti v oblasti 
dějin Blatné i ce-

lého blatenského okresu, přičemž jeho zájem 
směřoval k nejstarším dějinám, které doposud 
nebyly popsány. Na svých mnohých pochůzkách, 
které pravidelně konal po celých dlouhých 26 let, 
probádal a prozkoumal celý okres a podařilo se 
mu objevit mnoho pravěkých sídlišť a pohřebišť. 
Jeho obsáhlé vykopávky se staly objemným 
a rozsáhlým sbírkovým základem vznikajícího 
muzea. Své archeologické nálezy, které téměř 
všechny zcela sám vykopal a konzervoval, do-
konale popsal a uchránil je před nenávratným 
zničením či ztrátou.

Siblíkovým odkazem je kromě sbírkové čin-
nosti také obsáhlá a rozsáhlá činnost publikační. 
Přispíval do mnoha odborných časopisů (mimo 
jiné Památky archeologické, Obzor prehisto-
rický), aktivně se účastnil četných přednášek 
a jeho archeologický přínos pro náš region je 
nedocenitelný. Zejména jeho přičiněním byla 
v roce 1915 vydána rozsáhlá publikace „Bla-
tensko a Březnicko“, do které přispěl mnoha 
významnými statěmi. Podílel se též na vydání 
sborníku „Město Blatná“ v roce 1926 a ve stej-
ném roce byl spoluautorem publikace „Blatná 
a její nejbližší okolí“, kterou vydal Turistický 
Obzor v Brně. Jeho vědecká práce byla vyzdviže-
na i tehdejším Ministerstvem školství a národní 
osvěty. Touto institucí byl v roce 1919 ustanoven 
konzervátorem pro „památky předhistorické“ 
okresu blatenského, příbramského a sušického.

Ani po penzionování (v září roku 1925) 
neustal Siblík ve své činnosti. Po 42 letech a 8 
měsících své služby i v penzi denně navštěvo-
val školu a rovnal, třídil a zapisoval předměty 
do knih muzejních sbírek. Muzeum bylo v té 
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době umístěno právě ve škole. Nejednalo se 
o činnost jednoduchou. Muzeum v té době 
disponovalo, zejména díky Siblíkově činnosti, 
téměř sedmi stovkami prehistorických artefaktů, 
třemi stovkami starých rukopisů a listin, více než 
třemi tisíci archivními položkami a přes tisíci 
kusy mincí, dále čtyřmi stovkami pečetidel, 
a mnohými dalšími předměty. Každý předmět 
byl opatřen inventárním číslem, krátkým popi-
sem, datumem pořízení a zdrojem. Při odchodu 
do penze obdržel Siblík celou řadu diplomů, 
uznání, díků a blahopřání od (mluvou dnešních 
dnů) „celebrit“ tehdejší doby. Ve svém projevu 
při odchodu do výslužby uvedl mimo jiné: „… 
zdárný výsledek v práci školské závislý jest 
na mnohých příčinách. Jako v přírodě ku zdaru 
rostlinstva jest třeba pohody, deště, tepla, aby 
rolník se radovati mohl z výsledku své práce, 
tak i podobné příčiny podmiňují zdar učitele. 
A jednou z hlavních složek jest učitel sám a jeho 
spokojenost ve škole. Jestli opředen jest ovzdu-
ším, v němž volně může dýchati, kde nevisí nad 
ním dozorčí karabáč, jestli jest v ovzduší tom 
spokojen, tu do třídy žákům vchází rád a práce 
se mu daří. A takové ovzduší jsem si přál, aby 
sbor dýchal. Ale i vzájemný poměr přátelský mezi 
členy udržeti jsem se vynasnažoval. Jestli se mi 
to podařilo, byl jsem šťastný a tím šťastnější, 
když jsem seznal náklonnost a přízeň svých 
kolegů… nerad opouštím vás, s kterými jsem tu 
školskou brázdu oral a nerad opouštím školu 
a děti. Za dětmi jsem spatřoval vždycky rodiče, 
jejich lásku k nim, pýchu a radost nad pokro-
kem, ale také úzkost a starost o jejich prospěch 
a pokrok. Poměr můj byl k nim otcovský. Jejich 
důvěra ve mne, radostí rozsvícená očka byla mi 
pobídkou k trpělivosti a shovívavosti a vlévaly 

nadšení v umdlenou duši. Proto opustiti jest mně 
bolestno…“    

Josef Siblík zemřel dne 11. dubna 1931 
uprostřed pilné práce na důsledky srdeční cho-
roby. O jeho úmrtí informovaly téměř všechny 
renomované deníky té doby. Ve své závěti 
Siblík odkázal veškeré své nálezy a celoživotní 
dílo blatenskému muzeu: „Já podepsaný při 
plných smyslech a zdraví ustanovuji, jak by 
po mé smrti s některými mými věcmi naloženo 
býti mělo… všechny tyto věci dávám darem 
Okresnímu museu v Blatné na tak dlouho, dokud 
bude prosperovati a bude řádně vedeno… kdyby 
však muzeum z různých příčin upadalo a nikdo 
o sbírky a museum se nestaral, ustanovuji, aby 
dědici starožitnosti zpět si vzali a věnovali je 
Národnímu museu v Praze… projevuji přání, aby 
s tou láskou, s jakou byly shromažďovány, zaku-
povány i sestavovány, byly také opatrovány… 
nechť slouží ku povzbuzení, ku dalšímu studiu 
naší české minulosti a ku poučení…“  

Siblíkův pohřeb byl slavný. Projevy činov-
níků té doby vyzdvihly jeho zásluhy školské, 
badatelské, vědecké. Účast občanstva byla 
veliká, rakev zasypána věnci a kyticemi. Zvlášt-
ním nekrologem uctily památku Josefa Siblíka 
ve svém vůbec prvním čísle Blatenské listy. Při 
výročí 75 let Měšťanské školy v Blatné v roce 
1946 napsal Václav Šilha o Siblíkovi: „Pomník 
kovu trvalejší má v paměti vděčného žactva 
a ve své tradici školské a osvětové. Povinností 
naší ještě k němu zůstává postarati se o trvalý 
stánek pro okresní museum v Blatné, které zů-
stává po řediteli Siblíkovi jako odkaz nesmírné 
ceny hmotné i duchovní celému rodnému kraji“.

V roce 1994 byl na chodbě Základní školy 
J. A. Komenského v Blatné odhalen Siblíkův 

reliéf, jehož autorkou je jeho vnučka, akade-
mická malířka Eva Chmelařová (roz. Siblí-
ková). U příležitosti významného 150. výročí 
narození Josefa Siblíka by bylo jistě nanejvýš  
vhodné uspořádat výstavu z obsáhlé sbírkové 
činnosti tohoto blatenského archeologa, jehož 
jméno v nedávné době muzeum po krátký čas 
i neslo. Siblík vytvořil neskutečnou klenotnici 
historických a drahocenných památek našeho 
kraje. Město Blatná však pamatuje na své slavné 
rodáky či důležité osoby historie Blatné a v bu-
doucnu je v plánu alespoň pojmenování ulic, 
které vzniknou v nových zástavbových zónách, 
právě po těchto osobnostech. Kromě Siblíka by 
se „svých“ ulic měly dočkat i jiné persony bla-
tenské minulosti (např. J. P. Hille, R. Zdráhal, K. 
Fiala, arch. Komanec, A. Čubr, J. Martinovský, F. 
Chlupsa, E. Süss, MUDr. Wünsch, J. R. Stejskal, 
Janovský, Hildprandt a mnozí další).  

Doufejme, že se dočkáme třeba jen skromné 
stálé expozice v našem muzeu, která představuje 
dluh města vůči zakladateli muzea a jež by dů-
stojně prezentovala celoživotní dílo archeologa, 
vědce, badatele, učitele a vzácné osobnosti, kte-
rou Josef Siblík byl a kterou by zcela nepochybně 
zasluhoval.                               Václav Cheníček

Vážení rodiče a přátelé školy TGM,
pátek před jarními prázdninami ožila blatenská Sokolovna hemžením maškar všeho druhu. Již 

druhým rokem pořádalo Sdružení rodičů dětí a přátel školy pro žáky ZŠ TGM maškarní dětský ples. 
Děti se na ples perfektně připravily a překvapily nás nápaditými a vtipnými maskami. Velmi se nám 
líbily kolektivní masky celých tříd i s učiteli. Hlavní cenu – krásný dort, který dětem upekla paní 
Hanka Merhautová z Chlumu, dostala 7. B za kolektivní masku „Asijský den“.  Druhá cena byla 
určena pro svatebčany a hlavně „novomanžele“ z osmičky. Svatební obřad měli připravený do nej-
menšího detailu, včetně oznámení, nádherných šatů, kytice, prstenů a svatebního průvodu. Svatba 
zkrátka neměla chybu a byla krásným zahájením plesu. O třetí místo se podělili deváťáci  - malíři, 
natěrači a 7. A – lékaři, sestřičky a pacienti. Oceněni byli i kantoři.  Další ceny rozdělila porota 
složená ze zástupců rodičů a žákovského parlamentu mezi několik jednotlivých masek.

Maminky a babičky připravily chutné sladké i slané pečivo, nápoje a sladkosti věnovali pan Jiří 
Datel Říha a paní Mirka Nová. Každá vstupenka byla vstupenkou výherní a na děti čekalo malé 
překvapení.  Všichni si v průběhu dopoledne mohli zasoutěžit, nechat si zahrát písničku na přání 
nebo si zatančit a zakřepčit podle libosti. O hudbu se postarali skvělí tatínkové Jaroslav Havel 
a Adolf Voračka. Zábavu již druhým rokem připravili členové Žákovského parlamentu, kteří si sami 
svůj program i moderovali. Paní učitelky a maminky nám velmi pomohly při podávání občerstvení 
a cen. Prožili jsme hezké a rušné dopoledne a já měla pocit, že jsme docela prima parta. Moc se 
těším na další akci.

Dovolte mi, abych na tomto místě poděkovala všem sponzorům, anonymním dárcům, rodičům, pra-
rodičům a kamarádům, bez nichž by se naše úsilí neobešlo. Moc si Vaší podpory vážíme a děkujeme.

Dárci: MAKO spol. s. r. o Blatná, Centrum P+H Blatná, DURA Automotiv a. s. Blatná, Elektro 
Jankovský Blatná,  MBM  Ing. M. Žíla, M. Bláha a M. Slezáková Bezdědovice, Salon Aneta (H. 
Korbelová) Blatná, Papírnictví a hračky Jelínková, Papírnictví a hračky Tomášková, Rozmarýna 
Blatná, BP servis R. Pojer Blatná, Pekařství Vrána, J. Bauš, L. Růžičková, manželé Polcarovi, 
Vachuškovi, Voračkovi.

za SRPDŠ Hana Baušová

ŠTÍPANÉ
PALIVOVÉ

DŘEVO
BLATNÁ 

Měkké - štípané (smrk) 33 cm na paletě
(v síti) 1,6 PRMS 1483,-Kč
Měkké - štípané (smrk) 25 cm na paletě
(v síti) 1,6 PRMS 1623,-Kč
Tvrdé - štípané (dub, buk) 33cm na paletě
(v síti) 1,6 PRMS 1920,-Kč
(PRMS = prostorový metr štípaný 1,6 PRMS = 
paleta cca 1,2 m široká a 1,6 m vysoká)
Měkké - 2roky suché, hrubě štípané
1m dlouhé, vázané 1 metr 1080,-Kč

!!! DOPRAVA V BLATNÉ ZDARMA!!!

tel.: 773 445 152
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Nestárnoucí legenda českého filmu Karel Fiala alias 
„Limonádový Joe“:  „K mé životní roli pistolníka- abstinenta 
mi dopomohla maminka kolegy Jiřího Kodeta.“

Titulní role v české westernové parodii 
„Limonádový Joe aneb Koňská opera“ vynesla 
Karlu Fialovi lidskou i profesní nesmrtelnost. 
Ostatně v tomto snímku si zahráli všichni, 
kteří v té době něco znamenali. I když má dnes 
Karel Fiala- colalocový hrdina- neuvěřitelných 
osmdesát sedm let, pořád je to ten mladý švihák 
s „kolty proklatě nízko“ a idol dívčích srdcí. 
Stejné oči, stejně sametový hlas, zdravý jako 
řípa, veselý, vitální, sympatický. Se smyslem 
pro humor a láskou k životu.

Ve svém „království“ v posledním patře pane-
láku v pražských Čimicích mě Karel Fiala přijal 
vstřícně a přátelsky. Stejně tak jeho čtrnáctiletý 
pes Bojar. A i když se při rozhovoru nepila cola-
loka, ale káva, stejně jsem si připadal jako host 
v imaginárním saloonu slavného filmu. Skoro 
jako by se otočil tok času a přenesl mě do atmo-
sféry prostředí, kde „V baru houstne dým…..“
„Pane Fialo, mohl byste mi prozradit něco 
bližšího o svých rodičích?“

„Můj tatínek byl celý svůj život kominíkem 
a maminka v domácnosti. Tatínek se začal učit 
řemeslu jako čtrnáctiletý kluk ve Vídni. Umíte 
si to představit, jak se asi cítil chlapec, naroze-
ný v Sedlčanech, v takovém velkoměstě! No, 
nicméně ve Vídni se zdárně vyučil a pracoval 
ponejprv v Brně jako tovaryš. Pak odešel do Ost-
ravy, kde se seznámil s maminkou, zanedlouho se 
vzali a zůstali spolu po celý život. Napřed jsme 
bydleli v té Ostravě, pak jsme se přestěhovali 
do Chuchelné na Hlučínsku, potom do Hlučína, 
zpátky do Ostravy, zase do Hlučína- no prostě 
pendlovali jsme sem tam. Nakonec jsme zůstali 
na chalupě v Severních Čechách až do smrti 
rodičů. Tu chalupu užíváme dodnes.“
„Nedávno o vás televize NOVA vysílala krátký 
pořad, kde jsem se dozvěděl, že vaše první 
řemeslo bylo také kominík? Šel jste tedy v ot-
cových stopách…..“

„Ano, jsem také vyučený kominík. Vlastním 
tovaryšský list, kterým se rád při každé možné 
příležitosti chlubím. Měl jsem ohromnou kliku, 
že v Ostravě, kde jsem se u tatínka této profesi 

vyučil, byla v našem rajónu hudební škola. Při 
tomhle vyprávění si vždycky nejlépe uvědomím, 
jak obdivuhodně je lidský život seskládaný ze 
střípků náhod a jak důležité je narazit na štěs-
tenu. Tím, že jsem byl kominíkem, jsem ani 
tak nepřinesl štěstí ostatním lidem jako spíš 
sobě. Jak už jsem zmínil, v areálu, kde jsem 
vymetal komíny, se nacházela hudební škola 
a klášter. Moje maminka milovala zpěv, já tuhle 
lásku zdědil po ní, a tak jsem při práci na těch 
střechách pěl všechny možné národní písně. 
Onoho významného dne v létě, když jsem zase 
vymetal komíny nad hudební školou, měl pan 
profesor Ševčík otevřená okna a slyšel můj zpěv. 
Zavolal si mě k sobě a zeptal se: „Ty, poslouchej, 
já jsem tě poslouchal tam na té střeše. Nechtěl 
by ses učit zpívat?“ Já divže jsem nesepnul 
ruce: „Ježišmarjá, pane profesore, strašně rád!“ 
Slovo dalo slovo a za rok mě pan profesor při-
pravil na konzervatoř. Shodou okolností jsem 
na zkoušky nazkoušel celého Dalibora, kterého 
jsem potom točil na Barrandově.

Ještě k tomu klášteru v sousedství hudební 
školy - tam visela cedule jako hrom s oznáme-
ním: „Zájemci o hru na klavír, přijďte, učíme 
zdarma!“ Toho jsem samozřejmě hned využil, 
takže netrvalo dlouho a z kominíka se stal adept 
na uměleckou dráhu!

Po pěti letech studia na státní konzervatoři 
tam jednou zavítal slavný dirigent, co hledal 
tenor pro Národní divadlo. Vybrali si mě a do-
stával jsem velice solidní plat jako suspendant 
Národního divadla. Byl jsem nadšený a věřil, že 
Národní divadlo bude pro mě konečnou stanicí. 
Jenže, co se nestalo. Když místní sbor zjistil, 
že tam de facto nic nedělám / mojí povinností 
bylo jen chodit na generální zkoušky / a beru 
tak velké peníze, zatlačil na šéfa a ten jednou 
přišel a povídá: „Podívejte, Fialo, budete muset 
prokázat, že tady do toho divadla patříte. Zvládl 
byste za týden nastoupit roli Jeníka v „Prodané 
nevěstě“?“ No já byl tenkrát takový „bouřlivák“, 
co rád dělal ramena- „Já jsem ten Caruso a všem 
vám ukážu“, tak jsem přitakal. Všechno dopadlo 
proti očekávání. Absolvoval jsem všeho všudy 
čtyři zkoušky do představení. Nic jsem si z toho 
nedělal, protože tuhle roli jsem si už „střihl“ 
v karlínském divadle, a tak jsem ji vlastně uměl. 
Jenže národní je národní, v onen nešťastný den 
bylo vyprodáno, představení sledovali moji 
nadřízení a odborní kritici- zkrátka a dobře jsem 
vybouchl, byl to hotový umělecký krach. Dokud 
jsme s Mařenkou stáli, tak to šlo. Jakmile jsme 
si sedli, tak to „věrné milování“ už nedopadlo, 
prostě špatně, špatně, špatně……

Následně jsem obdržel telegram, abych se 
dostavil na ředitelství. Tam mi bylo jasně řečeno: 
„Nezlobte se, ale Národní divadlo není od toho, 
abyste tu začínal. Ovšem byl tu za námi Oldřich 
Nový, on seděl při představení v hledišti a má 
o vás vážný zájem. Volejte do karlínského diva-
dla!“ To jsem druhý den udělal a pak už jsem 

se ocitl v novém angažmá. Oldřich Nový se 
mě po předzpívání otázal, zda jsem schopen se 
do měsíce naučit roli v „Cikánském baronovi“. Já 
jsem přisvědčil a za měsíc jsem prožil premiéru 
/ svoji osobní, protože „Cikánského barona“ 
tam hráli již rok /. Dopadlo to velmi dobře a tak 
jsem hned získal smlouvu. Ne roční, ale napořád. 
Takže tady se rozvinula moje umělecká kariéra 
a v Hudebním divadle v Karlíně jsem pak zpíval 
plných třicet osm let!“
„Já bych se nyní přesunul hned k vaší životní 
filmové roli, kterou byl sympatický pistolník 
„Limonádový Joe“. Film měl premiéru v roce 
1964, točit se začal o rok dříve. Hlavní úlohu 
v této westernové parodii prý původně měl 
ztvárnit váš herecký kolega Jiří Kodet. Je to 
pravda?“

„Ano. Ale myslelo se také na pana Karla 
Gotta, který potom nazpíval legendární part 
v tomto snímku. Ovšem Jirka Kodet už měl scé-
nář takříkajíc „v kabele“. Já už to vyprávěl snad 
dvacetkrát, ale pro vás tedy ještě po dvacáté prvé: 
Maminka Jirky Kodeta paní Jiřina Steinmarová 
potkala Oldřicha Lipského a Jiřího Brdečku, kteří 
jí svěřili, že hledají vhodného adepta na úlohu 
„Limonádový Joe“. Prý už si někoho vytipovali, 
ale rádi by se poohlédli po ještě jiné alternativě. 
A tehdy se jich Jiřina Steinmarová zeptala: 
„A viděli jste už Fialu v „Rosemary“? Podívejte 
se na něho!“ Oni skutečně přišli na představení 
a najednou si uvědomili, že já vlastně splňuji 
jejich nejtajnější představy. A pak už to šlo ráz 
na ráz. Přišel telegram, abych se dostavil na Ba-
rrandov, já přišel, během týdne udělal kamerové 
zkoušky a podepsal smlouvu. Jirka Kodet potom 
chodil a bědoval: „Mami, mami, tys mi ukradla 
roli!“ Ale ve skutečnosti jsme byli přátelé, já 
k nim později i docházel na návštěvy s lahví 
starorežné nebo jinou laskominou, ale to víte - 
je to divný pocit, když matka připraví vlastního 
syna o tak významnou roli!“
„Po natočení snímku „Limonádový Joe aneb 
Koňská opera“ se vám určitě změnil život……“

„Dočista. Zatímco jako na tenora na mě 
čekalo před divadlem pět děvčátek kvůli auto-
gramu, po „limonádníkovi“ jich už bylo patnáct, 
dvacet i víc. Začaly možnosti v televizi, začalo 
se jezdit do terénu, protože moje popularita byla 
den ode dne větší a všichni chtěli vidět zblízka 
colalocového hrdinu, prostě v souvislosti s touto 
mojí životní rolí přibývalo povinností a práce. 
Samozřejmě příjemné!“
„Je dobré si připomenout některé scény ze slav-
né parodie. Kupříkladu jak pan Josef Hlinomaz 
okousává sklenici od drinku nebo čelistmi drtí 
housle…..“

„ / Smích / „Tak samozřejmě sklenička nebyla 
ze skla, ale cukrové hmoty a housle? Vynikající 
mandlová hmota, o kterou se po skončení záběru 
skoro porvali všichni herci na place. Takže divák 
před stříbrným plátnem nebo televizní obrazov-
kou se děsil zbytečně!“
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„Nezapomenutelné byly také momenty, kdy vás 
ve filmu v kaňonu, přivázaného provazy, mučili 
padouši v čele opět s Josefem Hlinomazem. 
Bylo to asi hodně nepříjemné, viďte?“

„Tak oni mě mučili doopravdy. Režisér Ma-
tuškovi, Effovi a Hlinomazovi doslova přikázal: 
„Chlapi, on je spoutaný, dělejte si s ním, co je 
vám libo!“ A oni si to skutečně užívali - polévali 
mě starými kečupy, natírali kolomazí, propálili 
mi oblečení cigaretou- no, hotové psí kusy! 

A když jsem 
s i  mys l e l , 
že nejhorší 
mám za se-
bou - mýlil 
j s e m  s e ! 
Opakovalo 
se to ještě 
třikrát, zno-
vu mi poniči-
li garderobu, 
zmatlali mě 
a zasmradili. 

Trvalo pak hodně dlouho, než jsem se všech těch 
odérů zbavil dočista.“
„Vzpomněl byste si ještě na nějaké perličky ze 
zákulisí natáčení této slavné parodie?“

„Některé zážitky nebyly příliš humorné. Re-
žisér kupříkladu dostal nápad, že do mého klína 
položí hlavu koně, který se jmenoval Omen. 
Já se vyděsil: „Jak ho, proboha, chcete dostat 
na zem?“ „To už nechte na nás,“ zněla odpověď. 
Oni mu následně svázali přední i zadní nohy, 
podtrhli ho, svalili na zem. Omen byl celý vydě-
šený- zřejmě si myslel, že jde na jatka, úplně vy-
boulil oči. Přitáhli jeho hlavu ke mně, následova-
la scéna, při které se prostřelí sud a voda jakoby 
víno vytryskne na jeho nozdry. Režisér nařídil: 
„Až řeknu: „Akce!“, uvolníte mu nohy a bude 
se točit.“ Zazněl povel: „Akce!“, kůň v tom oka-
mžiku, jak byl zbaven pout, divoce vyskočil, já 
měl nohy zaklíněné ještě ve třmenech a bylo zle! 

Omen mně vláčel pískem, naštěstí všichni okolo 
koně duchapřítomně obklíčili a zkrotili dřív, než 
jsem přišel k vážnějšímu zranění! 

Takových nebezpečných momentů bylo víc. 
Například při obraze, jak Tornado Lou namíří 
kameru na trojici padouchů Josefa Hlinomaze, 
Karla Effu a Waldemara Matušku, sedících 
na okraji studny a pronese: „Teď si, pánové, 
uděláme snímeček!“ Nato z objektivu vyleze 
hlaveň revolveru a lumpové se po výstřelu zřítí 
do nitra studny. Studna byla hluboká, ale vystlaná 
peřinami a dalším měkkým materiálem. Režisér 
to naplánoval tak, že napřed spadne dolů Pepí-
ček Hlinomaz, pak pan Matuška a nakonec pan 
Effa. Samozřejmě to dopadlo všechno obráceně! 
Pepíček Hlinomaz srazil dovnitř pana Effu, pak 
se zřítil na něj a nakonec spadl pan Matuška. 
Okamžitě se ozvalo: „Stop! Stop!“- napřed 
vylezl Waldemar Matuška, pak tři chlapi vytáhli 
nahoru Pepíčka Hlinomaze. Poslední se z útrob 
studny vynořil Karel Effa a pronesl nelichotivou 
větu: „Vy nejste režiséři! Vy jste amatéři, a ještě 
k tomu blbí!“ / smích /.

Při filmování se bohužel staly i úrazy - napří-
klad jak jsem sestřeloval bandity z koní, tak si 
jeden zlomil klíční kost, druhý dokonce žebra. 
Jednomu koni se dokonce dostala hlava při pádu 
pod tělo - naštěstí z toho nebyl zlomený vaz, 
hlavu mu uvolnili, on se jen otřepal a ukázalo 
se, že je v pořádku.“
„Limonádový Joe se setkal s vřelým přijetím 
i u zahraničních diváků……“

„Rozhodně. Sama moje filmová kolegyně, 
když se vrátila z pobytu v San Franciscu, nadšeně 
vykládala: „Představ si, Karle, my jsme tam 
čekali ve frontě na vstupenky na tu naši parodii!“

No prostě ohromný úspěch, senzace i za hra-
nicemi. Nutno říci- kromě NDR. Tam jim ta 
podstata jaksi nedošla!“
„Od chvíle, co jste dotočili tenhle slavný snímek, 
vám už „nálepku“ sympatického pistolníka - 
abstinenta nikdo neodpáral. Vystupoval jste 

tak na prknech, která znamenají svět, strašně 
dlouho. Derniéru, kdy jste se s touto postavou 
opravdu rozloučil, jsem zaznamenal teprve 
nedávno v Hudebním divadle v Karlíně…“

„V karlínském divadle jsem hrál svého 
vlastního otce tři roky v šedesáti představeních. 
Zapomněl jste ale, že jsem tuto roli ztvárnil 
i v divadle ABC, a to čtyřicetkrát. Vždycky 
jsem vystoupil na závěr a můj text obsahoval jen 
několik frází, ale jsem dodnes hluboce dojat tím, 
že mě vždycky obecenstvo uvítalo bouřlivým 
potleskem. V ten okamžik mi srdíčko zaplesalo 
radostí a já věděl, že ten film je pořád ještě živý!

Nedávno jsem šel na procházku a potkal dva 
hochy. Jeden mě požádal, abych se mu podepsal. 
Byl jsem mile překvapen: „Kluci, vy mě znáte?“ 
A žadatel pohotově odvětil: „Aby ne, pane Fialo, 
když rodiče váš film viděli už aspoň padesátkrát 
a pokaždé už dopředu vykřikují každou vaši 
hlášku dřív, než ji vyslovíte!“
„V legendární limonádové parodii vystupujete 
jako zapřísáhlý odpůrce alkoholu. Jste absti-
nentem i v osobním životě?“

„Moje manželka je svědkem toho, že si každé 
odpoledne dopřeji štamprličku dobrého koňaku 
a večer si dám dvě deci červeného vína. Ona 
pověstná colaloca, mezi námi, nebyla nic moc. 
Při natáčení jsme se k ní samozřejmě dostali. 
Významově a reklamně trhák, ale opravdu pít 
se nedala!“
„Co vás naposledy opravdu hluboce dojalo?“

„Když mě ještě před derniérou pozval 
na vlastní nastudování hry „Limonádový Joe“ 
pardubický ochotnický spolek. Sehráli velice 
působivé a povedené představení, korunované 
mou vyřezanou sochou v životní velikosti.“
„Chtěl bych vám velice poděkovat za to, že jste 
si na mne udělal čas.“

Pan Karel Fiala je potřetí ženatý a má čtyři 
syny. Letos obdrží za celoživotní přínos české 
kultuře prestižní cenu „Thálie“.

Vladimír Šavrda

Pěvecký sbor Jihočeských učitelek 
povede Anna Voříšková z Blatné!

Pěvecký sbor jihočeských učitelek (PSJU) 
založil na pedagogické škole v Prachaticích 
v roce 1963 Theodor Pártl. Sbor dosáhl řady 
mezinárodních úspěchů. Dnes působí při Bis-
kupském gymnáziu v Ćeských Budějovicích. 
Na jubilejním koncertě, který se koná 12. dubna 
v síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovi-
cích, předá Theodor Pártl vedení sboru Anně 
Voříškové, kterou jsme dříve znali v Blatné jako 
Annu Vlčkovou. Theodor Pártl se se souborem 
neloučí, i nadále by rád působil v tělese, které 

před neuvěřitelnými padesáti roky založil.
My jsme při koncertě Pěveckého sboru jihočeských učitelek sedmého 

prosince na blatenském zámku měli potěšení vidět dirigovat soubor oba 
dva - Theodora Pártla i  Annu Voříškovou.

Při této příležitosti se sluší znovu za nevšední zážitek  poděkovat Sou-
boru a taky Centru kultury a vzdělávání Blatná. Pozuruhodné bylo, kolik 
při koncertu v souboru vystupovalo Blateňaček a Blateňáků.

Anně Voříškové přejeme hodně úspěchů v hudební rodině

Koncert v Blatné 

Na závěr několik podrobností pro ty z vás, kdo by se chtěli Jubilejního 
koncertu v Českých Budějovicích zúčastnit:                       Z.M.

Koncertní síň Otakara Jeremiáše, Kněžská 6, 370 01 České Budějovice. 
Telefon: 386 321 084, 386 353 561, e-mail: jkf.provoz@volny.cz,

www.music-cb.cz, www.jihoceskafilharmonie.cz, 
 pátek 12.4.2013 začátek: 19:00 JUBILEJNÍ KONCERT 

Jubilejní koncert Pěveckého sboru jihočeských učitelek při Biskupském 
gymnáziu v Č. Budějovicích 
Sbormistři: Theodor Pártl, Anna Voříšková 
Hosté koncertu: 

Alfréd Strejček - umělecký přednes, Svatopluk Sem - baryton, 
Bohuslav Matoušek - housle, viola, Vítězslav Ochman, Vlastimil 
Ochman - housle, Jaroslav Janutka - hoboj, Mikoláš Troup - klavír  
Vstupné dobrovolné 
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  Kulturní  Kalendář 
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  Sport 
Blatenská vítězství 
v Nepomuku

V sobotu 23. 3. vyrazili závodníci z oddílu 
juda na již sedmý ročník Jarního turnaje do Ne-
pomuku.

V kategorii mláďata jsme měli dva zástupce 
ve váze do 32,5 kg - Matěje Mužíka a Jakuba 
Matějku. Z této dvojice byl nakonec o trochu 
šťastnější Matěj, který všechny své soupeře 
porazil. Připsal si čtyři vítězství a zaslouženě si 
odvážel domů pohár za 1. místo. Kuba si také 
nevedl špatně. Nakonec měl stejný počet výher 
i proher a obsadil tak 3. místo.

V kategorii mladší žáci bojoval ve váze 
do 48 kg Andrej Haštava. První zápas suverénně 
vyhrál. Další dva zápasy už bohužel skončily 
porážkou blatenského borce. Po dvou prohrách 
ale znovu zvedl hlavu a do zbývajících utkání 
dal všechnu energii, která mu ještě zůstala. 
A vyplatilo se. Dvě výhry znamenaly právo 
vystoupat na 3. místo.

Váha do 46 kg viděla zápolení soupeřů s dal-
ším blatenským závodníkem. Pro Jaroslava Čad-
ka to byl teprve druhý turnaj a nervozita na něm 
byla vidět. Zvlášť když se proti němu v prvních 
dvou zápasech postavili opravdu silní soupeři, 
se kterými si neporadil. Třetí zápas ale ukázal, 
že se v Jardovi skrývá bojovník a utkání dotáhl 
do vítězného konce. Výkon mu stačil na 3. místo.

Ve váze nad 
60  kg  j sme , 
po zmatcích 
organizátorů, 
měli dvojná-
sobné zastou-
pe n í .  Pave l 
Urban  váhu 
naprosto s pře-
hledem ovlá-
d l .  Soupeře 
si po žíněnce 
doslova povo-
dil. I on se tak 
mohl  pyšni t 
pohárem za 1. 
místo. Ladislav Matějka předvedl také dobrý 
výkon. Do soupeřů vlétl jako uragán. Bylo 
vidět, že fyzická kondice, která byla často jeho 
kamenem úrazu, se rapidně zlepšuje. I když patří 

o váhu níže, s přehledem si v této váze vybojoval 
3. místo. Nakonec nastoupil i ve váhové kategorii 
do 60 kg, kam skutečně svojí váhou patří. Zde 
obsadil 2. místo.

V kategorii starší žáci zápasil ve váze do 55 kg 
Miloš Franc. Ten hned dvakrát překvapil, když 
poslal své soupeře během 30 sekund na záda 
precizní technikou. Pak ovšem narazil na zá-
vodníka, který byl o stupeň výše. Plzeňskému 
borci byl ale vyrovnaným protivníkem. Soupeř 
nakonec své snažení dotáhl do vítězného konce 
a Miloš tak získal medaili za 2. místo. Ve váhové 
kategorii nad 73 kg poměřil síly se soupeři Adam 
Žihla. Na Adamovi bylo vidět tréninkové manko 
– rychle mu docházely síly. Přesto zápasy protáhl 
vždy téměř do konce časového limitu. Nakonec 
mohl vystoupat na 3. místo.

V kategorii dorostenců jsme měli zastoupení 
ve váze do 81 kg. Michal Diviš předvedl, že se 
z něho stal již zkušený závodník. Připsal si totiž 
tři vítězství, vždy různým způsobem. Prvního 
soupeře porazil skvěle provedeným chvatem, 
druhé vítězství si připsal při boji na zemi a třetí 
závodník vzdal po skvěle nasazené páce. Jasné 
1. místo pro blatenského borce.

V kategorii muži získal Ladislav Podlešák  
1. místo. S účastí sice dlouho váhal, ale nakonec 
si užíval uznalé gratulace od svých soupeřů. Ex-
hibiční turnaj mužů tak zakončil, z pohledu vý-
sledků blatenského oddílu, velmi úspěšný turnaj.

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

Matěj Mužík, 1.místo, Jakub Matějka, 3. místo.

Pavel Urban, 1. místo, Ladislav 
Matějka, 3. místo.

Erik Češka z Blatné se 
chystá na Mistrovství světa 

v Moskvě, dře do úmoru
„Až to všechno skončí, nacpu se ruským 

borščem k prasknutí,“ prozrazuje blatenský 
„Chuck Norris“

Megastar v oblasti bojových sportů Erik 
Češka z Blatné stojí před významným mezníkem 
ve své slibně nastartované kariéře. 20. dubna 
bude reprezentovat mateřské město a vlastně 
i rodný stát na Mistrovství světa v Moskvě. 
„V úspěšné kvalifikaci jsem byl zařazen na čelní 
pozici, odkud už mě může „vyšoupnout“ jen 
úraz,“dává najevo radost Erik Češka.

Vrcholová příprava na tak prestižní podnik 
však není žádná legrace. Erik si dává pěkně 
do těla, dře do úmoru jako kůň. „Moje současná 
každodenní rutina spočívá v tom, že trénuju pět 
až šest hodin denně a pořád jezdím na závody, 
i když vyčerpaný a přetrénovaný. To má ale 
svůj smysl- relaxovat budu až v pravý čas před 
mistrákem. Jediné odlehčení, které mi teď tre-
nér povolí, je sauna, bazén a masáž,“svěřuje se 
blatenský „Chuck Norris“.

Erik dále zdůrazňuje, že takové nasazení 
člověka úplně změní: „Sáhne si až na úplné dno, 
prožívá fyzická i psychická muka, poslední fáze 
už hraničí s terorem. Nakonec už je to jen v moz-

ku- buď chceš nebo nechceš!“ Teprve týden nebo 
dva před Mistrovstvím světa přijde jistá úleva: 
„Odpadne 100% zátěže, ale tělo bude muset být 
stejně pořád v pohybu. Na řadu přijde stolní 
tenis, plavání aj. Musím shodit ještě osm kilo, 
aby to bylo O. K. Vedle toho ještě musím vydě-
lávat, od vánoc jsem se nedostal z Prahy domů,“ 
konstatuje Erik, aniž by si chtěl stěžovat. Jasno 
má v tom, co udělá jako první věc, až absolvuje 
Mistrovství světa: „Až to všechno skončí, nacpu 
se v Moskvě ruským borščem k prasknutí,“ těší 
se už teď mladý reprezentant.

Erik Češka děkuje nebesům, že za ním stojí 
vlivný sponzor, který mu kompletně financuje 
speciální stravovací režim, soustředění i výjezdy 
do zahraničí. Jinak je podle jeho názoru na tom 
v České republice vrcholový sport, co se týče 
finančních injekcí od státu a sponzorů, velmi 
bídně. „Snad kromě fotbalistů- tam peníze tečou, 
jenže co jsou ti „králové zelených trávníků“? 
Baletky, banda simulantů,“ neodpustí si Erik 
peprnou poznámku, „Můj kamarád je v judu 
světová jednička a sponzor mu chybí, což je sa-
kra bledé. Kde to jsme, když zahazujeme takové 
osobnosti?“, ptá se právem Erik.

Erik Češka si tváří v tvář Mistrovství světa 
v Moskvě věří: „Doufám, že přivezu medaili. Až 
se vrátím domů, vezmu si čtrnáct dní dovolené 
a jeden z nich strávím někde u moře, v naprostém 
klidu a z očí veřejnosti.“

Závěrem klade ještě jednu otázku: „Na Mist-
rovství světa jede v květnu i můj nejlepší kama-
rád Petr Toman, který dělá bench press. Pokud 
přivezeme vavříny, jak se k tomu asi postaví 
blatenská radnice?“

Vladimír Šavrda

Blatenský „Herkules“ 
Petr Toman se v Litvě 
utká se světovými 
špičkami  bench pressu

Město Blatná má ve svém středu řadu 
skvělých sportovců, kteří míří hodně vysoko. 
Bohužel se leckdy o nich ani neví, protože se 
věnují takovým sportům, co prostě nejsou tzv. 
„in“. Typickým příkladem je i dvaadvacetiletý 
Petr Toman. Ačkoliv v květnu pojede na Mis-
trovství světa v bench pressu do Litvy, což je 
samo o sobě fantastickým úspěchem, málokdo 
ho zná a ví o jeho silových kvalitách. O zájmu 
sponzorů ani nemluvě.
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Ještě loni reprezentoval Petr příbramský 
klub. Letos je všechno jinak. „Rozhodl jsem se 
pro přestup do Sedlčan,“ říká blatenský „Her-
kules“, „Tam je lepší finanční zabezpečení pro 
závodníky, včetně úhrady nákladů na pohonné 
hmoty, které vyčerpám při cestování na soutěžní 
přebory. Když v mém minulém působišti přišly 
nějaké dotace od sportovního svazu, neviděl 
jsem z nich ani korunu. To mě dost rozladilo,“ 
dodává Petr Toman.

Na Petra teď čeká zmíněné Mistrovství světa 
v Litvě, což je podle jeho vyjádření „ukrutně 
drahé dobrodružství“: „Pojedeme tam autem, což 
obnáší šestnáctihodinovou cestu a vyjde mě to 
na hezkých pár tisíc korun. Všechno si hradím 
ze svých vlastních zdrojů,“ zdůrazňuje mladý 
nadšenec. Do prestižního sportovního podniku se 
kromě něho zatím zaregistrovali jeden Američan, 
Ukrajinec a Poláci: „Já zatím vykazuju nejlepší 
výkon, ale to se ještě nepřihlásili Rusové,“ 
podotýká Petr.

Petr Toman nebude na Mistrovství světa 
žádným nováčkem. Už loni absolvoval stejnou 
megaakci v Plzni, kde skončil na sympatickém 
osmém místě. Od té doby už stačil překonat 

svůj starý rekord- nejnověji zdvihl zátěž 267, 
5 kg! „Loni jsem ještě závodil v kategorii do sto 
dvaceti kilogramů. Letos už to bude nad sto 
dvacet kilogramů, protože jsem „nastřádal“ sto 
dvacet pět kilogramů váhy. Tréninkový plán 
mám vypracovaný na dobu osmi týdnů. Trénuju 
třikrát v týdnu- pondělí, středa, pátek,“ uvádí 
sympatický borec.

V Sedlčanech se Petr Toman začal věnovat 
i silovému trojboji: „Ten se skládá ze dřepu 
s činkou na zádech / nejtěžší je hloubka dřepu /, 
bench pressu a disciplíny v tzv. „mrtvém tahu“- 
zvedání činky ze země do pasu, přídřep- úchyt 
a narovnání,“ vysvětluje Petr.

Jeho letošní sezóna se velice vydařila. 2. 
února získal titul vicemistra Severních Čech 
mezi muži v silovém trojboji. 9. února se stal 
vicemistrem České republiky v bench pressu 
opět mezi muži v Třeboni / tam právě dosáhl 
čerstvého rekordu /. 16. února zazářil ve Zbišově 
jako absolutní mistr České republiky v kategorii 
juniorů v bench pressu- odtud si přivezl zlatou 
plaketu za titul „Nejlepší sportovec v disciplíně 
bench press za rok 2012“. 9. března si opět vedl 
výborně na Mistrovství republiky v Nymburku, 

kde se stal mezi juniory vicemistrem v silovém 
trojboji- 240 kg v dřepu, 260,5 kg bench press 
a 240 kg v „mrtvém tahu“. „Tam padl druhý 
rekord v disciplíně bench press, protože jako 
součást trojboje je to o poznání náročnější,“ 
poznamenává Petr Toman.

Je smutné, že tak vynikající reprezentant 
nemá oficiálního sponzora: „Prostě není! Vedle 
podpory klubu to tak táhne hlavně rodina- a není 
to žádná legrace!“, zdůrazňuje Petr.

Vladimír Šavrda

S tátou a Honzou na Mistrovství ČR s 
oceněním nejlepšího sportovce roku 2012.

KUŽELKÁŘSKÝ VÝSLEDKOVÝ SERVIS 17. - 24. 3. 2013
19. kolo: TJ Sokol Kdyně - Vltavan Loučovice  6:2 3248-3246, TJ Slovan Karlovy Vary - TJ Sokol Spořice  6:2 3297-3157, TJ Jiskra Hazlov - KK 

Konstruktiva Praha B  7:1 3268-3189, TJ Blatná A - SKK Rokycany B  5:3 3183-3127, CB Dobřany - SKK Karlovy Vary  2:6 3143-3295, TJ Kovohutě 
Příbram - TJ VTŽ Chomutov  7:1 3189-3086

  1. TJ Kovohutě Příbram  19 14 0 5 94,0:58,0 241,0:215,0 3209 28
  2. Vltavan Loučovice   19 12 3 4 93,0:59,0 251,5:204,5 3234 27
  3. TJ Sokol Spořice   19 12 0 7 86,5:65,5 230,0:226,0 3188 24
  4. TJ Jiskra Hazlov   19 10 2 7 84,0:68,0 238,0:218,0 3165 22
  5. TJ Slovan Karlovy Vary  19 10 0 9 76,0:76,0 232,0:224,0 3163 20
  6. TJ Blatná   19 10 0 9 71,0:81,0 227,0:229,0 3179 20
  7. SKK Rokycany B  19 9 1 9 73,0:79,0 226,5:229,5 3214 19
  8. SKK Karlovy Vary   19 8 1 10 77,0:75,0 237,0:219,0 3173 17
  9. TJ VTŽ Chomutov   19 8 1 10 70,5:81,5 219,5:236,5 3173 17
10. KK Konstruktiva Praha  B 19 6 0 13 64,0:88,0 216,5:239,5 3146 12
11. TJ Sokol Kdyně   19 6 0 13 64,0:88,0 208,5:247,5 3125 12
12. CB Dobřany   19 5 0 14 59,0:93,0 208,5:247,5 3180 10

KRAJSKÝ PŘEBOR 2
V 19. kole KP 2 22.3.2013 hrálo Blatná C se čtvrtým týmem tabulky Sezimovo Ústí na jeho kuželně. Přes parádní začátek Dana 450 a Tomáš 451 

nakonec remizovali 4:4 2537-2521. I toto je cenný výsledek.
Domácí utkání 22.3.2013.  Blatná B -Slavonice B bylo první dvě rundy vyrovnané, když to bylo 2:2 a rozdíl 16 kuželek. Zde parádně zahrál Přemek 

Navrátil 450.V poslední rundě ale své první dráhy parádně rozehrál Karel Cvach 240 (436) a Michal Stieranka 251 (475), na což soupeř již nestačil 
reagovat. Nakonec jsme po pěkném výkonu slavili vítězství 6:22556-2461.

19. kolo: TJ Centropen Dačice G - TJ Lokomotiva České Velenice 5:3 2476-2124,  TJ Blatná B - TJ Sokol Slavonice B 6:2 2556-2466,  TJ Sokol 
Soběnov B - TJ Jiskra Nová Bystřice C 3:5 2440-2488, TJ Sokol Chýnov - TJ Spartak Trhové Sviny 2:6 2505-2571, TJ Centropen Dačice C - TJ Spartak 
Soběslav 7:1 2553-2397, TJ Silon Sezimovo Ústí - TJ Blatná C 4:4 2537-2521

TJ Blatná B - TJ Jiskra Nová Bystřice C  dohrávka 8.4. 2013 

  1. TJ Spartak Soběslav   19 15 1 3 103,0:49,0 134,0:94,0 2491 31
  2. TJ Spartak Trhové Sviny A  19 14 1 4 97,5:54,5  127,5:100,5 2506 29
  3. TJ Sokol Slavonice B  19 10 2 7 83,0:69,0  121,5:106,5 2487 22
  4. TJ Silon Sezimovo Ústí   19 9 2 8 84,0:68,0  120,0:108,0 2487 20
  5. TJ Lokomotiva České Velenice  19 9 1 9 75,5:76,5  117,5:110,5 2464 19
  6. TJ Blatná C   19 9 1 9 75,0:77,0  117,5:110,5 2479 19
  7. TJ Sokol Chýnov    19 9 1 9 74,5:77,5  112,0:116,0 2469 19
  8. TJ Blatná B   18 9 0 9 71,5:72,5  112,5:103,5 2506 18
  9. TJ Centropen Dačice G  19 8 0 11 66,0:86,0  109,0:119,0 2446 16
10. TJ Jiskra Nová Bystřice C  18 6 1 11 64,5:79,5  95,5:120,5 2473 13
11. TJ Centropen Dačice C  19 5 1 13 60,0:92,0  106,0:122,0 2440 11
12. TJ Sokol Soběnov B  19 4 1 14 49,5:102,5 83,0:145,0 2396   9
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KUŽELKÁŘSKÝ VÝSLEDKOVÝ SERVIS (pokrač. ze str. 19)

OKRESNÍ PŘEBOR STRAKONICE-PÍSEK 
Nadstavbová část

3. kolo
TJ Sokol Písek B- TJ Fezko Strakonice B 7:1 2490-2294, TJ Blatná D -  SK Otava Katovice 2:6 2290-2347
Tabulka:
1. SK Otava Katovice  3 3 0 0 16,0:8,0 18,5:17,5 2324 6
2. TJ Sokol Písek B  3 2 0 1 16,0:8,0 20,0:16,0 2370 4
3. TJ Blatná D  3 1 0 2 10,5:13,5 19,5:16,5 2347 2
4. TJ Fezko Strakonice B 3 0 0 3 5,5:18,5 14,0:22,0 2290 0

TJ Blatná E -  TJ Fezko Strakonice C  2:6 2230-2296, TJ Fezko Strakonice C -  TJ Sokol Písek C 6:2 2352-2304, TJ Fezko Strakonice D - TJ Blatná 
E  6:2 2334-2200

Tabulka:
5. TJ Fezko Strakonice C 3 2 1 0 16,0:8,0 22,5:13,5 2298 5
6. TJ Fezko Strakonice D 3 2 1 0 15,0:9,0 20,5:15,5 2337 5
7. TJ Blatná E  3 1 0 2 9,0:15,0 16,0:20,0 2243 2
8. TJ Sokol Písek C  3 0 0 3 8,0:16,0 13,0:23,0 2283 0

Liga neregistrovaných hráčů Blatná

18. kolo: CETOS – RAKOMARA 0:6 840-923, MĚSTSKÝ ÚŘAD - SCOTLAND YARD 4:2 897-873, HASIČI - BL. STROJÍRNY 4:2 892-885, 
AFK ROZMETAČ – BALDOVÉ 4:2 939-926, JOKLSTAD - VÍNO ŽÍLA 2:4 844-863, PROMAŠI - AC/DC BLESKY 0:6 865-964

  1. AFK ROZMETAČ  18 79 : 29 909,2 30
  2. RAKOMARA   18 72 : 36 871,2 26
  3. AC/DC BLESKY   18 65,5 : 42,5 873,2 25
  4. SCOTLAND YARD  18 66,5 : 41,5 870,5 24
  5. MĚSTSKÝ ÚŘAD  18 61 : 47 869,4 20
  6. CETOS    18 53 : 55 835,6 18
  7. BL. STROJÍRNY   18 51,5 : 56,5 854,8 17
  8. JOKLSTAD   18 51,5 : 56,5 858,3 16
  9. HASIČI    18 47,5 : 60,5 861,6 15
10. VÍNO ŽÍLA s.r.o.   18 39 : 69 836,2 12
11. BALDOVÉ+LOLKOVÉ  18 35,5 : 74,5 841,3 8
12. PROMAŠI   18 26 : 82 822,9 5

Úspěšné vystoupení na Českém poháru v Jablonci nad Nisou
Poměrně úspěšný víkend prožili blatenští judisté na špičkově obsazeném turnaji. V Jablonci nad Nisou se konal ve dnech 16. – 17. 3. jeden 

z pěti kvalifikačních turnajů na Mistrovství České republiky – Český pohár.

Sobota se nesla ve znamení soutěží mladších a starších žáků. Blatná 
měla dvojnásobné zastoupení v kategorii mladších žáků. Konkrétně bojoval 
ve váze do 46 kg Jan Podlešák a ve váze do 50 kg Andrej Haštava. Pro oba 
to byla premiérová účast na turnajích Českého poháru. Z této dvojice se 
lépe dařilo Honzovi, který předvedl parádní výkon. V prvním kole sice 
(nejspíš z nervozity) prohrál, ale jeho soupeř ho následně vytáhl do oprav. 
Zde si počínal mnohem lépe a postupně si připsal skalpy hned tří závod-
níků. V boji o třetí místo však prohrál a připsal si tak umístění těsně pod 
stupni vítězů (5. místo). 

Andrej se předvedl také ve skvělém světle. Zdolat prvního závodníka pro 
něj nebyl problém. Další závodník mu však již vystavil stopku a uzavřel jeho 
putování v hlavní části pavouka. Andreje tak čekal další zápas v opravách. 
Tady se proti němu postavil závodník z Polska, který prokázal své kvality 
a v zápase vyhrál. Andrej tedy obsadil pěkné 9. místo.

V neděli pokračoval turnaj pro kategorie dorostenců a juniorů. Blatná 
měla svého zástupce v kategorii dorostenců. Zde bojoval ve váze do 81 kg 
Michal Diviš. Turnaj pro něj nezačal nejlépe, hned v prvním zápase si 
totiž připsal prohru. V opravách si ale připsal skalp závodníka z pražského 
USK. Pokračovat v cestě za medailí mu zabránil v dalším utkání závodník 
z Teplic, který blatenského borce porazil. Michal si i přes to připsal dobrý 
výsledek – 7. místo.

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

Lukáš Kocourek
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Ještě z plesu TJ Sokol Blatná,
který se konal 23. 3. 2013

TJ Sokol Blatná děkuje sponzorům, kteří podpořili ples věcnými  
a finančními dary:

Albín Veselý – stavebniny, ALTEX s.r.o., Ciao – Cestovní kancelář, Dro-
gerie Drnek, Elektro Němcová – Němec, Elektro Janovský, General Weld 
s.r.o., Kamenictví Honzík, Kavárna, cukrárna Viola, Komerční banka, 
Kovovýroba – Ing. J. Koubek, LEIFHEIT Blatná, Lékárna Arnika, Lékár-
na Poliklinika Blatná, Lidové řemeslo – Fučíková, MAKO Blatná s.r.o., 
Meggle s.r.o., Obuv Pavel Karban, Papírnictví, hračky p. Jelínková, Papír-
nictví, hračky p. Tomášková, Pedikůra – J.Koubková, Restaurace Podatelna 
Miroslava Nová, Restaurace Sokolovna Jiří Datel Říha, Rozmarýna Hana 
Maňasková, Řemeslné potřeby – V. Lebedová, Stavebniny Pod rybníkem 
Pustý, Švadlenka – p. Cihlová, Víno – p.Žílová, ZVEREX – Vl. Milotová.
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  INZERCE  PRONÁJEM 
BYTOVÝCH  

A NEBYTOVÝCH 
PROSTORŮ  
V CENTRU 
BLATNÉ.

TEL.:
732 505 412

Laserové Studio M&A
Chcete zhubnout a nic zatím nepomohlo? 

Máme pro Vás řešení:
Představujeme Vám novinku roku –

LipoLaser Cool Extreme Pro 
Edition 2013

Zhubněte za 14 dní až o 1 konfekční velikost!
Bezbolestné odstranění podkožního tuku 

v problémových partiích.
Nabízíme služby zkrášlovací i určené k hubnutí.

Kontakt:
Tel: 608 450 975, 734 247 803

e-mail: lipolaser-magda@seznam.cz
Chcete se dozvědět více o našich službách 

a kde nás můžete najít? 
Podívejte se na naše stránky 

www.studio-ma.cz

H l e d á m e

kuchaře
v Blatné na HPP. 

Více informací 
na tel

728 501 114
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   Střední odborné učiliště 
               BLATNÁ    

 
U Sladovny 671 

                            388 16 Blatná 
 
 
Nabízíme provedení těchto prací: 
 

• veškerou diagnostiku, seřízení 
a opravy osobních a užitkových 
automobilů včetně kontroly 
a seřízení geometrie podvozku 
novou 3D diagnostikou 

• servis klimatizací vozidel 
• měření emisí zážehových 

i vznětových motorů včetně přípravy 
vozidel na technickou kontrolu 

• opravy traktorů a zemědělské 
techniky 

• základní kurzy svařování, 
doškolování a přezkušování svářečů 

 Příjem 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

 

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

telefon: 724 130 630

Autoservis Jií Fot
Poapská 257, Beznice

■ Construct: mechanické zabezpečení 
osobních vozidel proti krádeži se záru-
kou 5let - cena od 5.800 Kč.

■ Montáž tažných zařízení pro všechny 
značky a modely osobních vozů - cena 
od 3.157 Kč.

Ceny jsou včetně montáže a DPH.

 Tel. 604 419 313

TOPENÁŘ - INSTALATÉR
Šmat Václav
Písecká 979, Blatná

Tel.: 606 129 948
                    

KADEŘNICTVÍ ALČA
Tel.: 728 730 628

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

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

Kocelovice 76, 387 42 Lnáře
tel.: 721 310 480

Prodej bytu 3+1 v Chanovicích 
vč. garáž. stání za výhodnou cenu!
Cihl. dům je umístěn na kraji obce 

v krásné přírodě. V místě se nachází 
základní škola, mateřská škola, 
obchody atd. Možnost odkupu 

zahrádky.
Cena: 630 000,-Kč

Mob.: 723 858 497
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SSTTAAVVEEBBNNIINNYY
pod rybníkem Pustý 

Ing. Scheinherrová Hana 
- prodej barev Eternal  
- tónování vnitřních a fasádních barev 
- stavební materiály a zednické nářadí 
Provozní doba: Po-Pá 7:00 – 17:00                         

So 7:00 – 12:00 
Tel: 383 421 423, mobil: 603 596 035 
Mail: stavebniny-blatna@centrum.cz 
Web: www.stavebniny-blatna.cz 

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

Nad Vdovečkem 1123

388 01 Blatná

Tel.: 383 422 044

E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

www.blatenskatiskarna.cz





LETÁKY, PLAKÁTY, PROSPEKTY, ČASOPISY,
KNIHY, SPISOVÉ DESKY atd.

Příjem zakázek: pondělí - pátek od 6.00 - 14.00 hod.

PRODUKČNÍ STROJ KONICA MINOLTA
Bizhub PRO C5501 do formátu 320x450 mm

MALONÁKLADOVÝ TISK KALENDÁŘŮ,
FOTOKNIH, NAVŠTÍVENEK, POZVÁNEK atd.

Piva z 14 pivovarů v ČR
sudové pivo 5l, 15l - 50l
Nejširší výběr destilátů,

 likérů, vín, nealko, cukrov. 
•••••

Nektar 10° 0,5l       7,-
Nektar 11*  0,5l    7,90

•••••
Cinzano bian. 1l 139,90
Svař. víno 1l    39,90

•••••
!!! Novinka Nescafé-
- crema 200g  99,90
Cukr krupice  21,90

•••••
Vinotéka - 400 vín
vynikající ročník 2012
doprodej Svatomartin. vín
stáčená vína ČR i svět


