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Prodejní doba při prodeji ryb na Vánoce roku 2014
Prodejní místo Pátek 19.12. Sobota 20.12. Neděle 21.12. Pondělí 22.12. Úterý 23.12. Středa 24.12.

Blatná sádky 9-12 13-15 9-12  13-15 9-12   13-16 9-12   13-17 9-12   13-17 9-11

Dobrá Voda sádky 9-12 13-15 9-12  13-15 9-12   13-16 9-12   13-17 9-12   13-17 9-11

Rojice sádky 9-12 13-15 9-12  13-15 9-12  13-16 9-12   13-17 9-12   13-17 9-11

Přejeme všem našim zákazníkům šťastné a veselé Vánoce a dobrou chuť 
s blatenským kaprem na štědrovečerním stole.

Vážení spoluobčané,
je tomu tři týdny, kdy jsme zapalovali 

první svíčku na adventním věnci a těšili 
se z toho, že přichází čas rozjímání, klidu 
a pohody. Nevím, jak jste na tom v tento 
předvánoční čas Vy, ale já jsem opět 
podlehla typickému vánočnímu shonu - 
nemám dokoupeny všechny dárky, o jejich 
zabalení se mi může jen zdát a opět stihnu 
udělat pouze pět druhů cukroví. A okna? 
Ta musí prostě počkat.

Moc bych nám všem přála, abychom se dokázali zastavit, a to ne-
jenom o vánočních svátcích. Abychom si našli chvíli na naše blízké, 
těšili se z maličkostí, vážili si každého dne.

Možná jste ode mě nyní před koncem roku čekali spíše to, že budu 
rekapitulovat, co se mi podařilo za dobu mého působení na radnici. To 
bych samozřejmě ráda, ale měsíc je příliš krátká doba na hodnocení 
a činění závěrů. Možná také, že bych v tento čas měla slibovat, co 
vše pro město vykonám příští rok. Ano, i to bych ráda, ale připadá 
mi správnější nic dopředu neslibovat, místo slov přijít s konkrétními 
činy. Chtěla bych Vás pravidelně na stránkách Blatenských listů infor-
movat o dění na radnici, o jednáních zastupitelstva, o připravovaných 
strategických dokumentech. Velmi bych ocenila, kdyby z Vaší strany 
přicházely reakce, a to jak pozitivní, tak i negativní.

Na závěr mi dovolte (ne příliš originálně, ale o to srdečněji) popřát 
Vám do příštího roku především zdraví. Bez něho jsou totiž naše 
přání plochá.

Bc. Kateřina Malečková
starostka města

Klidné Vánoce a v novém roce 
hodně zdraví a spokojenosti 
přejí Blatenské listy

Děkujeme čtenářům za jejich zájem o blatenský čtrnácti-
denník. Všem spolupracovníkům, přispěvatelům, a všem pří-
znivcům děkujeme za spolupráci a podporu. Zvláště děkujeme 
za významnou fi nanční podporu podnikatelům, kteří v Listech 
inzerují, čtenářům, kteří si Listy předplatí (v prodejně knih 
Kanzelsberger) a také Městu Blatná. Přejme si, aby se v příštím 
roce v Blatenských listech objevilo hodně zpráv o zajímavých 
aktivitách našich spoluobčanů a více zpráv z blatenské radnice 
než dosud, aby optimismus novému vedení města vydržel 
a taky abychom v Blatné potkávali stále více usměvavých lidí.

Na první číslo již 26. ročníku Blatenských listů se můžete 
těšit po tradiční vánoční přestávce v druhé polovině ledna.

ZM
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Aktual ity�

O sbírce
Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, dopro-

vodné akce i distribuci pokladniček pak organizuje v našem regionu Oblastní charita Strakonice 
ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.

Tříkrálová sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným 
koordinátorům, koledníkům i dárcům ji v roce 2015 můžeme uspořádat už popatnácté.
Termín Tříkrálové sbírky: od 1. do 14. 1. 2015
Komu sbírka pomůže?

Výtěžek sbírky je určen na pomoc osobám se zdravotním či chronickým onemocněním, 
seniorům, dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionu, kde sbírka 
probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do 
zahraničí. Více: www.trikralovasbirka.cz

Tříkrálový koncert
V pátek 9. 1. 2014 od 19 hodin v kostele u sv. Markéty ve Strakonicích.

Vystoupí sboryFere Angeli a Smíšený sbor HLASOŇ 
pod vedením Marcely Mikové.

OZNÁMENÍ
Vážení občané,
v závěru roku 2014 bude pro Vás MěÚ Blatná otevřen takto:

Úřední hodiny:
29. 12. 2014 Pondělí 7:30 – 12:00 13:00 – 17:00
31. 12. 2014 Středa 7:30 – 10:00

Pokladní hodiny:
29. 12. 2014 Pondělí 7:30 – 12:00 13:00 – 16:30
31. 12. 2014 Středa 7:30 – 9:30

Dne 31. 12. 2014 budou budovy MěÚ Blatná uzavřeny ve 12:00 hodin.
Děkujeme za pochopení

Ing. Jana Kroupová
tajemnice MěÚ Blatná

Měl jsi rád život i blízké kolem sebe.
Dne 24. prosince 2014 uplyne 30 roků od 

úmrtí pana
Miroslava Liebicha

z Blatné.
Za tichou vzpomínku na milého a dobrého 

člověka děkují

manželka Helena
dcera Jana s rodinou

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA.PŘE-
DE DVEŘMI ŠTĚDRÝ DEN V PRŮJEZDU 
DOMU Č. 3 NA TŘ. J. P. KOUBKA

Výstava, která měla všem připomenout 
české Vánoce našich předků je čím dál víc 
aktuální. Štědrý den se opravdu přiblížil. Pro 
ty, kteří se ještě pro předvánoční shon nestihli 
k nám podívat, přinášíme několik fotografi í. 
Výstava potrvá do 23. 12., ale pravděpodob-
ně bude otevřena i některý den mezi svátky 
a ještě i po Novém roce.

Všem přejeme, aby ten Štědrý den byl 
opravdu štědrý, ne však plný věcných dárků, 
ale štědrý na vztahy, pochopení, plný lásky 
a aby to tak zůstalo po celý příští rok.

CHVÁLA PRACOVNÍKŮM BLATEN-
SKÉ POŠTY

Krásné vánoční svátky plné klidu a pohody 
přejeme také pracovnicím i pracovníkům České 
pošty v Blatné. Již patnáct let zde využíváme 
jejich služeb a musíme říci, že zdejší kolektiv 
je opravdu vzácný. Po celou tu dobu jsme se 
vždy setkali jen s ochotou, vstřícností a milým 
i rychlým jednáním. Zdaleka to není pravidlem 
na jiných pobočkách v naší republice. Važme si 
toho a snažme se všichni být takhle vstřícní i na 
svých pracovištích.

Eva Fučíková - lidové řemeslo

HLEDÁME NOVÉ 
KOLPORTÉRY

Od ledna 2015 se uvolní jeden 
úsek v Blatné pro roznášku 
BLATENSKÝCH LISTŮ.

Prosíme, aby se přihlásili i ti, 
kteří již dříve projevili zájem 
a zatím se na ně nedostalo.
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Z p r á v y
T S  B l a t n á

V zimě za čápy do Blatné (nebo na Kvildu…)
Jako už tradičně i na konci roku 2014 s námi v Blatné na zimu zůstává 

pár čápů bílých. Je to už poosmé a stal se známou ptačí zajímavostí, o které 
jsme psali v Blatenských listech už v minulých letech, články o blaten-
ských čapích otužilcích se objevily i v celostátních denících i odborných 
časopisech a v roce 2013 o nich natočili televizní reportáž do pořadu 
Chcete mě (díl z 26. 5. 2013 s osobitým průvodcem Zdeňkem Srstkou 
je k dohledání na internetu), odkaz je i na webu www.csop.cz/blatna, na 
kterém najdete i podrobnosti o historii zimování blatenských čápů včetně 
fotografi í. Čápi bílí i čápi černí byli v roce 2014 Českou společností or-
nitologickou vyhlášeni „Ptáky roku 2014“. Je jim věnován speciální web 
cap.birdlife.cz a proběhla fotografi cká soutěž Čápi 2014, do které bylo 
z celkem 410 vybráno 59 snímků čápů, které lze shlédnout na putovní 
výstavě (a v jejím katalogu). Jsou mezi nimi i dvě zimní fotografi e čápů po-
řízené v Blatné Petrem Pavlíkem. Jedna z nich (použitá u tohoto článku jako 
přání blatenských ochránců přírody do roku 2015) našla mnoho příznivců 
i v internetovém hlasování o cenu posluchačů rozhlasového pořadu Meteor, 
v této následné soutěži se umístil zimní blatenský čáp na druhém místě. 
Všechny snímky lze nalézt na webu http://www.rozhlas.cz/meteor/hlasujte/

Výstavu fotografi í Čápi 2014 můžete navštívit od 20. 12. do 15. 3. 
na šumavské Kvildě v Informačním středisku Správy NP a CHKO Šu-
mava a v obecním úřadě Kvilda. Na jaře 2015 bude výstava instalována 
v Českých Budějovicích.

V Blatné poprvé zimoval samotný samec se zeleným kroužkem jen s pís-
meny PR, který se objevil a zimoval již v roce 2006/07 a od zimy 2007/08 
zimoval v páru se samicí, se kterou od roku 2007 v Blatné hnízdil. Samice 
je od té doby stále stejná, samec je ale od podzimu 2012 bez kroužku (není 
jasné zda jde o nového samce, nebo snad dosavadní samec z blatenského 
páru ztratil zelený kroužek PR - ten by zimoval již podeváté). Samice má 
německý černý kroužek Radolfzell A3293 (původem Bavoračka kroužkova-
ná jako mládě roku 2003 v Gerhardshofen 231 km západně, od 2005 hnízdí 
v Blatné, první 2 roky s jiným samcem a nezimovala). Původ původního 
samce není jasný (mohl pocházet z německé chovné stanice z Karlsruhe 
nebo od Strasburgu, tamní vypouštění čápi údajně byli dovezeni ze severní 
Afriky či jižního Španělska z populace netáhnoucí na jih). Mláďata na-
štěstí nenásledují rodiče a na zimu odlétají, v roce 2014 odborník na čápy 
Mgr. Stanislav Chvapil okroužkoval v Blatné 3 mláďata. Pár je neustále 
spolu a většinou spí na hnízdě na zámeckém lihovaru. Při nejtužší zimě 
(např. leden a únor 2010) někdy v noci stáli v relativně teplejší proudící vodě 
v říčce Lomnici pod zámkem. V mrazech bývají pozorováni i u funkčních 
teplých komínů. Podzim tráví u vypuštěných rybníků a i v zimě, není-li 
sníh a led, mají šanci si nalovit v rybnících, v řece a hlavně loví na loukách 
a polích. Mírné zimy (jako ta minulá) pro ně nejsou problémem, ale v tuž-
ších zimách by asi nemohli být v perfektní kondici bez přikrmování kusy 
uhynulých kaprů ze sádek Blatenské ryby.

Blatenští ochránci přírody a ornitologové ze ZO ČSOP Blatná se 
těší na viděnou na tradičních hojně navštěvovaných vycházkách Vítání 
ptačího zpěvu (první víkend v květnu) a Festival ptactva (první víkend 
v říjnu), na přednáškách a promítání o přírodě Blatenska i z ostatních 
atraktivních lokalit, i na jiných akcích pro školy i veřejnost, o kterých se 
dočtete mimo jiné v pozvánkách v Blatenských listech i na webu www.
csop.cz/blatna na kterém se počátkem roku 2015 objeví i odkaz na další 
nový a modernější web zaměřený ještě více na ptáky, jejich pozorování 
a ochranu. Všem přejeme krásné zážitky z přírody.

Poděkování
Vážení občané,
kolektiv pracovníků Technických služeb města 

Blatné, s. r. o., Vám touto cestou děkuje za spolu-
práci, kterou jste nám věnovali v roce 2014, a to 
jak v rámci čištění města, údržby veřejné zeleně, 
zimní údržby, na jejíž průběh stále čekáme vzhledem k nepředvídatel-
nému, či spíše podivnému, vývoji počasí v tomto roce, tak i na jiných 
pracovních úsecích naší společnosti. Věříme, že v této naší vzájemné 
spolupráci budeme pokračovat i v roce nově příchozím.

Přejeme Vám příjemné prožití svátků Vánočních a do Nového roku 
vykročení tou správnou nohou a hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné 
pohody.

kolektiv pracovníků Technických služeb města Blatné, s. r. o.

Vážení obchodní p átelé,

d kujeme Vám za spolupráci v roce 2014

a do nového roku 2015 p ejeme

hodn  zdraví, št stí

a pracovních úsp ch

OBCHOD U PEPY
A HAN INY DOBROTY

Blatenské infocentrum  
 a cestovní kancelá  Ciao…  
 

Dovolte nám, abychom Vám touto 
cestou co nejsrde n ji pod kovali 
za vaši p íze  v letošním roce. Vám 

všem i vašim rodinám p ejeme p íjemné prožití 
váno ních svátk , š astné p ivítání Nového roku 
2015 a hlavn  hodn  zdraví, št stí, radosti, pohody, 
mnoho spokojenosti a mo e cestovatelských zážitk . 
 
T šíme se s vámi na vid nou v blatenském infocentru a 
cestovní kancelá i Ciao… pod blatenskou v ží.  
 

…dovolte si zase dovolenou 
 
Vendula Hanzlíková a váš Ciao… team  

Skupina Anča Band po letech natočila nové CD s názvem 
„ Miliarda“

Na CD, kde je 15 nově nahraných kousků najdete písničky 
zcela nové, starší ale nikdy nevydané a dvě 30 let staré rarit-

ky.Jako vzpomínka na Evču je přidaná píseň „ForEVEr“
Křest Miliardy proběhne někdy koncem května 2015.

Do té doby budou postupně každý měsíc zveřejněny dvě až 
tři písničky na stránkách Anča Bandu.

Aktuálně k poslechu první ochutnávka Koleda na
www.ancaband.cz
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Široké srdce herce Stanislava Zindulky bije i pro Blatensko
Dokončení z čísla 21).

Ale jistota, že jsem 
vykročil do světa české-
ho umění tou správnou 
nohou, se v mém srdci 
usídlila po odehrání hlav-
ní role v kusu „Šťastnou 
cestu“ v královehradec-
kém divadle. Tam jsem 
se vůbec úžasně rozběhl 
a měl jsem štěstí na samé 

krásné úlohy.“
„Nedá mi to, abych se teď nezeptal na to, které 

osobnosti divadla a fi lmu, co se už odebraly do 
hereckého nebe, vám ve vaší profesi byly nejlep-
šími rádci, učiteli a vzory?“

„Myslím, že po mém příchodu do Prahy jsem 
měl úžasné štěstí na to, že naše hlavní město bylo 
bohaté na vynikající charakterní herce. Když 
člověk usedl do divadelního hlediště, odehrá-
valy se před jeho zraky velkolepé „kumštýřské“ 
koncerty.

Pokud mám někoho zvláště zmínit, pak to 
byl Bohuš Záhorský, který byl tak trochu můj 
typ a mnoho lidí už mi řeklo, že jsem ho de 
facto typově herecky nahradil, což mi lichotí. 
Velkým vzorem pro mě byl i ve fi lmu často ob-
sazovaný výborný herec Karel Hӧger. Nesmím 
zapomenout ani na nepřekonatelného Jaroslava 
Marvana, který vysoce vynikl v seriálu „Hříšní 
lidé města pražského“. Jsem přesvědčen o tom, 
že kdyby se Jaroslav Marvan narodil někde jinde 
než v Československu- třeba ve Francii - stal by 
se stejně slavným jako třeba Jean Gabin.

Jsem hrdý na to, že jsem poznal i další veliči-
ny českého divadla a fi lmu, například národního 
umělce Zdeňka Štěpánka, Ladislava Peška, Fran-
tiška Smolíka, Jana Pivce, Zdenu Baldovou…. 
Mohl bych samozřejmě pokračovat.“

„Jestli souhlasíte, teď bychom si mohli po-
vídat o vašich slavných seriálových rolích. Vy 
jste se stal na určitou dobu nedílnou součástí 
úspěšného nekonečného seriálu televize NOVA 
„Ulice“, kde jste ztvárnil roli českého podni-
katele a televizního partnera Jaroslavy Ober-
maierové alias Vilmy Niklové Stárka. Jak dlouho 
jste vystupoval v tomto seriálu, jak jste se cítil 
uprostřed této velké, pohodové televizní rodiny 
a jak se vám hrálo po boku paní Obermaierové?“

„Tak já jsem vstoupil do tohoto seriálu jako 
do už rozjetého vlaku. Samozřejmě v té době už 
jsem měl za sebou různé seriózní seriály, jejichž 
nespornou výhodou bylo, že měly svůj začátek 
a také svůj konec. Člověk prostě dostal scénář 
a věděl, co ho čeká. Jenže ty dnešní seriály, co se 
vysílají celá léta- tam nikdo neví, čeho se dočká. 
Nicméně chtěl jsem si to zkusit, a to právě přišla 
nabídka na účinkování v již zmiňované „Ulici“. 
Nechal jsem si promítnout několik dílů jednot-
livých aktuálních seriálů / já se totiž zásadně na 
nové seriály doma nedívám /, abych věděl, do 
čeho se pouštím a z nich mi právě „Ulice“ přišla 
jako nejzajímavější a nejpřitažlivější. Líbily se 
mi tam poutavé zápletky, seriál se mi hned jevil 
z odborného hlediska jako velmi dobře vedený, 

zaujalo mě herecké obsazení, a tak jsem nabídku 
přijal.

V seriálu „Ulice“ jsem hrál téměř dva roky. 
Jednalo se o trošku jiný typ role, než které jsem 
dosud obsazoval, pan Stárek byl takový sym-
patický záporák, ale já jsem s ní byl spokojený. 
Nicméně po delší době už to pro mě začal být 
stereotyp a já se z této úlohy cítil čím dál tím víc 
unavený. Jsem především divadelní herec, který 
má báječné angažmá a já toužil se naplno zase 
věnovat práci na prknech, co znamenají svět. 
Udělal jsem tedy to, že jsem zašel na vedení 
televizní sekce a požádal je, aby tu mou postavu 
nechali ze seriálu nějakým způsobem zmizet. 
Oni moje rozpoložení pochopili, v dobrém jsme 
se dohodli a já coby podnikatel Stárek jsem 
posléze v pekárně paní Vilmy Niklové „zemřel“ 
na infarkt.

Pracovní podmínky v hostivařských ateli-
érech, kde se seriál natáčí, byly velmi dobré. 
Člověk tam měl pocit naprostého bezpečí a za-
bezpečení, vládla tam příjemná atmosféra- na to 
budu vždycky velmi rád vzpomínat. A spoluprá-
ce s mojí dočasnou hereckou partnerkou Jarkou 
Obermaierovou? Jedním slovem báječná!“

„Značnou popularitu vám vynesla jedna ze 
stěžejních rolí v českém seriálu „Vlak dětství 
a naděje“. Zřejmě se jednalo o vaši nejslavnější 
úlohu na televizní obrazovce. Co vám seriál, 
natočený na motivy knihy „Malý muž a velká 
žena“, kde vám stála po boku fenomenální He-
lena Růžičková, přinesl?“

„Tak tento seriál pro mě znamená velice 
zlomový umělecký moment. Ještě nikdy předtím 
jsem nedostal tak obrovskou šanci před kamerou 
s použitím tak skvělého textu od tak výjimečné 
autorky jako byla Věra Sládková a za vedení 
tolik znamenitého režiséra, jakým byl Karel 
Kachyňa. A to nemluvím o báječném hereckém 
obsazení seriálu, kde byli všichni protagonisté 
tohoto vpravdě uměleckého díla opravdu herec-
ky k zulíbání.

A Helena Růžičková, která v tomto seriálu 
vytvořila můj „kumštýřský“ protipól, se své 
úlohy zhostila naprosto bravurně. Osobně se 
domnívám, že tady podala nejoslnivější výkon 
své kariéry. Hrát s ní byla prostě radost, vždyc-
ky nastupovala na plac perfektně připravená 
a jako dvojka jsme se báječně doplňovali. Karel 
Kachyňa využil jejího obrovského emociálního 
potenciálu, který celý seriál vybrousil k naprosté 
dokonalosti.“

„Za pozastavení stojí také vaše role člena 
brněnské četnické pátračky v neodolatelném 
seriálu „Četnické humoresky“. Mohl byste dát 
k lepšímu nějaké zajímavé momenty, případně 
historky, z průběhu natáčení?“

„Když mi tuhle práci nabídli, přijal jsem 
ji s velkou radostí, protože pro mě znamenala 
návrat do důvěrně známého prostředí Brna, kde 
jsem za sebou nechal notný kus uměleckého 
života. Podle mě jsou „Četnické humoresky“ 
kumštýřsky dokonalým dílem, jedním z nejlep-
ších z polistopadové produkce. Výborná textová 
předloha a režisér Antonín Moskalyk s „darem 

od pánaboha“ po profesní stránce, což se promít-
lo do celé linie seriálu. On měl všechno perfektně 
připravené, a to i v oblasti dobových reálií, kde 
všechno „sedělo“ do posledního knofl íku, cvoč-
ku, přezky… Shromáždil výborný herecký tým, 
každá četnická humoreska vyzařovala úžasnou 
pointu. Ten celý seriál je sice napínavý, zároveň 
je ale také naplněn zvláštní pohodou, laskavostí, 
vyvolává v divákovi až nostalgii.

Práce to byla ovšem velice namáhavá. I pro 
mě, a tak jsem i tentokrát na vlastní žádost po-
měrně brzo z „Četnických humoresek“ odešel. 
Pro mě to byla velká „štrapáce“, v té době jsem 
měl široký repertoár v Praze, skoro denně jsem 
hrál a vždycky po představení mě nakládali 
a vezli do Brna. Brzy ráno jsem vstával, toči-
lo se a pak zase zpátky do Prahy. Snad to na 
mé postavě nebylo poznat. Každopádně jsem 
strašně rád, že se seriál „Četnické humoresky“ 
podařil a získal si tak značné sympatie divácké 
veřejnosti.“

„Vy nejste jen divadelní a fi lmový herec, 
ale napsal jste a vydal i knihu. Co vás k tomu 
inspirovalo?“

„Tak už je to více než tři roky, co moje kniha 
spatřila světlo světa. K jejímu napsání mě přived-
ly bohaté životní vzpomínky, protože příští rok, 
pokud půjde všechno dobře, tomu bude rovných 
šedesát let mého působení v umělecké branži. 
Potkal jsem za svou kariéru tolik znamenitých 
lidí, že jsem si stále říkal- to je hodné zazname-
nání. Ovšem pořád byla strašná spousta práce, 
a tak jsem to neustále odkládal.

Mimo jiné jsem se blízce spřátelil i se zná-
mým českým spisovatem Adolfem Branaldem. 
A to byl člověk s vřelým vztahem k divadlu, do-
slova divadlem „odkojený“, protože se narodil na 
jevišti coby dítě kočovných herců. Poznali jsme 
se už při mém prvním angažmá, kdy jsem na jeho 
besedě s diváky četl ukázky z jeho knih. Tenkrát 
to byl ještě mladičký spisovatel a já začínající 
herec. Pak nás ovšem nadlouho rozdělila dálka.

Když jsem se v roce 1989 vrátil do Prahy, 
Adolf Branald mě kontaktoval a od té doby 
jsme se pravidelně scházeli a besedovali. On se 
mimochodem dožil požehnaného věku 98 let, do 
poslední chvíle byl zcela zdráv a fi t a ve svých 
96 letech ještě dokonce napsal knihu! Jeho samo-
zřejmě zajímalo všechno o divadle a když jsem 
mu vyprávěl své zážitky a zkušenosti, sepjal ruce 
a říkal: „Pište to- prosím vás, pište si to! Tohle 
už nikdo dohromady jinak nedá!“ Bohužel Adolf 
Branald zemřel dřív, než se mi to podařilo a já 
si po jeho smrti uvědomil, že jsem mu zůstal 
své písemně zaznamenané vzpomínky dlužen.

A tak jsem se do tvorby knihy pustil. Za tímto 
účelem jsem si přizval ke spolupráci redaktorku 
Českého rozhlasu Jitku Škápikovou, která mi 
velice pomohla. Po roční práci byla kniha ho-
tová. Zůstal tam můj jazyk a mé příběhy, paní 
redaktorka text zkrátila a upravila. A já si moc 
vážím toho, že tohle dílo, které se jmenuje „Moje 
cesta vlakem dětství a naděje“ a popisuje můj 
život od dětství přes veškerá angažmá a setkání 
s významnými postavami historie i současnosti, 
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je moje vlastní „děcko“ s bohatou fotografi ckou 
přílohou. Samozřejmě mě těší, že první vydání 
bylo zakrátko beznadějně rozebráno.“

„Co vás v blízké budoucnosti čeká ve vaší 
umělecké profesi? Nové divadelní a fi lmové role, 
rozhlas a podobně…“

„Nic velkého se prozatím ani nerýsuje. Ale 
v rádiu se chystá projekt natáčení mých vzpomí-
nek, už je hotový tzv. „pilotní díl“, což by zna-
menalo řadu pokračování. Ono se samozřejmě 
od vydání mé knihy mnoho nového událo. Jak už 
jsem podotkl, pracuji naplno ve stálém angažmá 
„Činoherního klubu“ a kromě toho ještě hostuji 
ve dvou dalších divadlech. V jedné inscenaci 
dokonce s vlastním synem Jakubem- členem 
Plzeňského divadla, kterého televizní diváci pře-
devším znají jako hastrmana z půvabné pohádky 
Zdeňka Trošky „Princezna ze mlejna“. Měl jsem 
také menší roli v českém krimiseriálu „Policie 
Modrava“ a čeká mě účinkování v jednom fi lmu. 
Práce mám určitě dost.“

„Odmítl jste někdy nějakou roli?“
„No, víte, když byl člověk ve stálém angaž-

má, tak si role nevybíral. Leckdy musel přijmout 
i úlohu, která mu takříkajíc „nešla pod nos“, ale 
to se nedalo nic dělat.

Jednou jsem se tedy dozvěděl, že mám točit 
někde na Moravě velkou roli vysoce postaveného 
tajemníka KSČ. Přestože jsem byl za komunis-
tické totality spíš „na pranýři“, nějaký čas jsem 
dokonce z politických důvodů nesměl točit fi lmy. 
Když jsem to věděl takhle dopředu, opatřil jsem 
si pádné argumenty pro to, aby mě nemohli do 
připravovaného seriálu obsadit. Škoda, že člověk 
nemohl říci: „Strčte si tu roli za klobouk“.

A pak jsem jednu roli odmítl, to ovšem nerad. 
Jistý americký režisér mě viděl ve fi lmovém 

snímku „Babí léto“ a tolik jsem ho zaujal, že 
mi nečekaně nabídl významnou roli profesora 
psychiatrie. Jenže to by znamenalo přejíždět sem 
a tam- část se měla točit v Polsku, část v USA 
a část v Lotyšsku. A kvůli tomu bych musel 
úplně pustit divadlo. To jsem si nechtěl vzít na 
svědomí. Navíc bych tím podrazil své herecké 
kolegy, protože jsme tehdy s Alenou Vránovou 
zkoušeli hru „Řidič slečny Daisy“.

„Jak relaxujete, odpočíváte?“
„Hlavně pěstuji turistiku, čtu knihy a rád 

chodím na procházky.“
„Máte nějakého zvláštního koníčka?“
„Jeden by tady byl. Sbírám dýmky.“

„Pane Zindulko, hezky se mi s vámi povídalo, 
ale všechno má svůj konec. Dovolte mi, abych 
vám poděkoval a popřál vám ještě mnoho šťast-
ných a plodných let před kamerou a na prknech, 
která znamenají svět.“

Pan Stanislav Zindulka není jen umělcem do 
morku kostí, který milovanou profesi nehodlá ani 
ve svém zralém věku pověsit na hřebík a nazout 
důchodcovské papuče. Je zároveň životním 
optimistou, šířícím okolo sebe pozitivní ener-
gii, věčným gentlemanem se šarmem hodným 
Oldřicha Nového a jedincem v obdivuhodné 
formě duševní i fyzické. Existuje na to poslední 
nějaký „zaručený“ recept? „Podívejte - recept 
na to určitě není. Člověk musí mít určité štěstí, 
ale štěstí nikdy nepřichází samo a je třeba mu 
pomoci. To, co dělám, musím dělat naplno a mít 
pozitivní postoj k životu, byť často nespraved-
livému a smutnému,“ hovoří jazykem fi lozofa 
člověk a umělec, který si štěstí v životě určitě 
zasloužil. A zaslouží dál.

Vladimír Šavrda

SOU Blatná a piškvorky
Střední odborné učiliště, Blatná se i letos 

nominovalo na soutěž pIšQworky 2014 – nej-
větší soutěž pro středoškoláky, která probíhá už 
posedmé v ČR. Tato hra je prastará, první zmínky 
o obdobě piškvorek pocházejí ze starověké Číny 
z doby před 4000 lety.

S t u d e n t i  S O U 
Blatná pilně tréno-
vali hru piškvorky 
o přestávkách. Někteří 
uhráli doma mnoho 
zápasů na piškvorko-
vých online herních 
serverech. Proběhly 
desítky duelů i na Do-
mově mládeže. Stu-
denti soutěžili mezi 
sebou; atraktivní pro 
ně byly hry s vycho-
vateli, kteří se někdy museli smířit s porážkou, 
zatímco hráč prožíval sladkou radost z vítězství.

Okresní kolo ožilo 5. listopadu 2014 na Eu-
roškole Strakonice. Soutěže se zúčastnily 3 týmy 
blatenského Středního odborného učiliště, 2 
týmy hostitelské Euroškoly, 3 týmy z Gymnázia 
Strakonice a tým SOŠ Blatná. Týmy SOU Blatná 
byly nazvány podle převládajících tříd v týmu, 
a to 2. A (obor Automechanik, kde za tým skvěle 

bojovala i dívka), 2. O a 1. O (obor Opravář ze-
mědělských strojů), ačkoliv se soutěže zúčastnili 
i hráči z oboru Elektrikář či Autoelektrikář.

Týmy byly rozlosovány do 2 skupin. Ve 
skupině po 4 týmech byli soutěžící třídy 1. O, 

viz foto galantních 
a sympatických mužů 
tohoto týmu s hlavní 
pořadatelkou okresní-
ho kola. Bohužel naše 
dva nejsilnější týmy, 
které měly nejvíce 
natrénováno, tým 2. 
A a 2. O, nastoupily 
proti sobě ve skupině 
složené z 5 týmů. Tým 
2. O porazil tým 2. A, 
který nakonec získal 
ve skupině nejméně 

bodů a skončil na devátém místě. Přesto studenti 
ze 2.A podpořili jako diváci ty, kteří zůstali ve 
hře. Ač jednotliví studenti SOU Blatná hráli 
vyrovnané duely proti strakonické Euroškole, 
tu a tam i proti silnému gymnáziu, na vítězství 
celého týmu to nestačilo.

Do čtvrtfi nále postoupily týmy 2. O a 1. O. 
Tým 1. O nastoupil proti nejsilnějšímu týmu 
z druhé skupiny z Gymnázia Strakonice a pro-

hrál. Tým 2. O nastoupil proti silnému týmu ze 
SOŠ Blatná. Zápasy byly vyrovnané, ale z vítěz-
ství se nakonec radovali kluci ze SOŠ. Žádný tým 
SOU Blatná do semifi nále nepostoupil.

Týmy 2. O a 1. O tedy obsadily 5. až 8. místo. 
Tým 2. A byl devátý. Studentům patří obrovský 
dík za reprezentaci školy, za bojovnost, nasazení, 
smysl pro kolektiv, radost ze hry a šíření dobré 
nálady na turnaji. Kluci i dívka se dokázali i po-
usmát nad svou prohrou a znovu tvrdě bojovat. 
To je vlastnost pro život zvláště důležitá a za 
to si našich studentů moc vážíme. Byli vlastně 
jediní účastníci z učilišť na okrese Strakonice, 
kteří se dokázali hrdě postavit studentům od-
borných škol a gymnázia. V autobuse se chovali 
slušně, respektovali pokyny dozoru, na turnaji 
patřili mezi nejspořádanější týmy. Pořadatelka 
i učitelé hostující Euroškoly je oceňovali, i když 
napínavé to bylo a všichni hráči všech týmů měli 
po skončení svého zápasu potřebu svůj výkon 
vyhodnocovat. Reportáž očima pořadatele je na 
http://pisqworky.cz/novinky/1298

Příští rok, pokud zájem studentů přetrvá, by 
bylo dobré postavit z nejlepších studentů SOU 
Blatná jeden silnější zapálený tým, který porazí 
týmy z odborných škol:)

Vychovatelé SOU Blatná

Milí Blateňáci
Jmenuji se Věra Hochová a v neděli 

30. 12. jsem byla s rodinou u známých 
na návštěvě v Blatné. Naši známí nás po 
obědě vzali na adventní trhy na náměstí. 
Byli jsme opravdu ohromeni programem 
a celkovou atmosférou. Nám se moc 
líbila stylová hudba a naše děti byly zase 
nadšené z kejklíře, který dokázal výteč-
ně pobavit i nás dospělé. Zúčastnili jsme 
se také průvodu, který vedla paní Zima 
a dvě děti v kostýmech na koních. Dole 
u stromu, na nás pak čekal velký anděl 
a sice krátký, ale moc hezký program. 
Všichni účinkující měli skutečně nád-
herné kostýmy, až jsme měli chvílemi 
pocit, že jsme se ocitli v pohádce.

Tak trochu se závistí jsme cestou 
domů chválili odbor kultury v Blatné, 
ale bylo nám vysvětleno, že tuto akci po-
řádají Barevné ještěrky, což je sdružení, 
které v Blatné dělá spoustu kulturních 
akcí, hlavně pro děti. Prý je to několik 
nadšenců, kteří se ve svém volném 
čase věnují přípravám a realizací svých 
nápadů.

Chtěla bych tedy Jěštěrkám touto 
cestou poděkovat za krásnou a skvěle 
zorganizovanou akci a hlavně všem 
obyvatelům Blatné říct, že mají skutečně 
štěstí, když mají ve svých řadách tak 
skvělé lidi, kterým ještě v dnešní době 
stojí za to dělat ve svém volném čase 
něco pro ostatní.

Věra Hochová
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Inka Hanzlíková se řídí příslovím: „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi 
člověkem“

Inka Hanzlíková z Blatné je co do znalosti 
cizích řečí vybavená znamenitě. Nejprve vystu-
dovala obor mezinárodních vztahů a diplomacie. 
Pokračovala studiem Iberoamerikanistiky při 
Univerzitě Karlově v Praze / Iberoamerikanistika 
je obor, do kterého spadají jazyky, užívané v Por-
tugalsku a bývalých španělských koloniích /, kde 
získala titul magistr. Rok strávila na výměnném 
pobytu ve Španělsku a následně úspěšně složila 
mezinárodní zkoušky ze španělštiny / třetí nej-
vyšší stupeň z osmi /. „Nejprve jsem hledala 
pracovní uplatnění v našem hlavním městě,“ říká 
mladá Inka Hanzlíková, „Potom jsem obdržela 
nabídku na vykonávání profese tlumočnice ve 
strakonické fi rmě „JOHNSON CONTROLS“ / 
bývalé Fezko /, kde se vyrábí textilie do automo-
bilů. Z původních tří měsíců bylo nakonec pět. 
Potom jsem zůstala v Blatné, kde mi sice půl 
roku chybělo zaměstnání, ale svého rozhodnutí 
nelituji. Blatná je krásné a klidné malé město, 
kde člověka neničí žádný stres,“ porovnává 
pobyt v domácím prostředí s životem ve velké 
metropoli Inka Hanzlíková.

A po půl roce bez práce učinila Inka Hanzlí-
ková zásadní a všeobecně prospěšné rozhodnu-
tí- založila vlastní jazykovou školu. „Přestala 
jsem se spoléhat na cizí nabídky práce a vydala 
se vlastní cestou. Tou mně nejbližší,“ vysvětluje 

blatenská autorita v mozaice světových jazyků, 
„Seznala jsem, že něco takového město Blatná 
postrádá. Chtěla jsem zájemcům nabídnout nové 
možnosti, které tady dříve chyběly. Výuka cizích 
jazyků v mém podání není jen o gramatice- to 
je spíš vedlejší produkt. Já se zaměřuji na prak-

tickou část, která má být použitelná v běžném 
životě, při klasických konverzacích a situacích. 
V mé jazykové škole se nabízí výuka anglič-
tiny, němčiny, ruštiny, italštiny, španělštiny. 
Od nového roku 2015 zařazuji do programu 
také možnost zabývat se francouzštinou, pro 
děti od čtyř let otevíráme kursy angličtiny plus 
doučování starších žáků do patnácti let. Děti od 
sedmi let mohou také využít možnost výuky 
španělštiny. Do budoucnosti bych ráda zařadila 
do naší nabídky i kursy řečtiny, ale to bych za-
tím nechtěla předbíhat,“ otevírá doširoka svůj 
repertoár úspěšná lektorka se záviděníhodnými 
zkušenostmi.

Od nového roku 2015 jazyková škola Inky 
Hanzlíkové pořádá nábory nových klientů. Vý-
uka probíhá v prvním patře penziónu u blatenské 
pošty. „Týdně poskytuji hodiny odborné výuky 
cca dvaceti až dvaceti pěti klientům. Vyučuji 
rovněž ve Strakonicích a Horažďovicích,“ uvádí 
Inka Hanzlíková, která přinesla do Blatné nový 
trend a s jejímž návratem domů zavál v blaten-
ských ulicích svěží vítr. Její zásluhou bude mít 
čím dál tím větší skupina místních i přespolních 
jedinců blíže k Evropě. A vlastně i ke světu jako 
takovému. 

Vladimír Šavrda

Inka Hanzlíková pří výuce cizích jazyků.

BLATENSKÁ RYBA
AKCE PROSINEC 2014

 PRODEJNA
Areál sádek, naproti PENNY

Vánoční prodej 21.-23.12.2014
otevřeno od 8,00 do 15,30

Ryby chlazené vakuově balené
KAPR půlený 125,-/ kg
KAPR fi let prořezaný 210,-/ kg
Jikry, mlíčí z kapra 190,-/ kg
Hlavy z kapra   25,-/ kg

Ryby mražené: 
PSTRUH ( bal. 2ks )-450g 54,50 / bal
KAPR fi let prořezaný mr. 195,- / kg
KAPR půlený mr. 115,-/ kg
VNITŘNOSTI z kapra mr.  189,-/kg
LOSOS NORSKÝ ořez cca 1kg 39,- / kg
 

Ryby uzené: 
MARÉNA 21,00 / 100g
MAKRELA 10,90 / 100g
LOSOS 21,00 / 100g

Drůbež mražená:
FARMÁŘSKÉ KUŘEcca 2,5kg 94,50/ kg
HUSA bez drobů 3,8kg  79,90 / kg

Kuřecí čtvrtě 10kg 39,50 / kg
Kuřecí prsa ( balení 2kg ) 119,50 / kg

Ostatní: 
SÝR EIDAM 30%, cca 2kg 119,- / kg

Uvedené ceny s DPH.
Akce platí do vyprodání zásob.
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Rozšíření Půjčovny kompenzačních pomůcek 
V rámci Programu podpory potřebným, který pravidelně vyhlašuje GE Money Bank, 

jsme se zapojili do grantového řízení a v červenci jsme obdrželi grant ve výši 40 000 Kč 
na zakoupení nových kompenzačních pomůcek. Touto cestou tedy chceme informovat 
o rozšířené nabídce pomůcek o polohovací pomůcky, mechanický zvedák, ližinovou rampu k pře-
konávání bariér při pohybu na invalidním vozíku a dále o pomůcky pomáhající při přesunu.

Kompenzační pomůcky jsou pronajímány osobám, které z důvodu nepříznivého zdravotního 
stavu potřebují ke zlepšení pohybu některou z kompenzačních pomůcek. Pronájem sjednáváme na 
dobu určitou. Pomůcku lze pronajmout i na jediný den např. za účelem převozu k lékaři. Součástí je 
i poskytování základního sociálního poradenství nejen v oblasti výběru pomůcky. Tržby z pronájmu 
pomůcek slouží na udržování pomůcek, renovaci a opravy.

Pokud budete mít zájem o některou z našich kompenzačních pomůcek, stačí nás kontaktovat 
osobně ve všední dny v době 7 – 14,30 hodin v Pečovatelské službě v Domě s pečovatelskou služ-
bou, Tyršova 436, Blatná nebo telefonicky na číslech 775 196 343, 773 497 591 nebo 383 422 653.

Sociální pracovnice Vám předvede kompenzační pomůcku, o kterou žádáte a pokud Vám bude 
vyhovovat, společně uzavřete smlouvu o nájmu kompenzační pomůcky. V případě potřeby lze 
sjednat také dopravu pomůcky přímo do domácnosti, výjimkou je pouze el. polohovací postel, u té 
si nájemce dopravu zajišťuje sám.

Sazebník půjčovny kompenzačních pomůcek

pomůcka k nájmu úhrada 
Kč/ den

úhrada 
Kč/ měsíc

elektrické polohovací lůžko včetně matrace, hrazdy s rukojetí a jídelní 
desky na lůžko (ev. žebříčku) 20 600

pasivní antidekubitní matrace 3 100
aktivní vzduchová antidekubitní matrace 3 100
podložka pod nafukovací matraci 3 100
invalidní vozík mechanický 7 200
chodítko kolové 4 120
chodítko pevné, bodové/kombinované 3 90
chodítko vysoké podpažní 5 150
chodítko Easy Walker 5 150
toaletní židle 3 100
bioptronová lampa 10 300
rotoped 7 200
francouzské hole 10
hrazda k lůžku 2 60
podložní mísa s víkem 10
nádoba na moč mužská 5
nástavec na wc 3 90
sedačka do vany otočná 3 90

mechanický zvedák do vany (nutná instalace k podlaze) dle 
dohody

koupací lůžko s výpustí 5 150
mechanický zvedák 3 90
ližinová rampa 2 ks (pro transport do několika schodů) 3 90
manipulační/přemísťující pomůcky (pásy Easy Belt, prodloužená ruka, 
otočný podsedák nejen do auta, otočná podložka pod nohy) 1 30

polohovací pomůcky (sedací antidekubitní kruhy, válce, klíny, poloho-
vací hadi, chrániče pat) 1 30

přeprava pomůcky do domácnosti (mimo el. pohovací a koupací lůžko) 9 Kč/ km

V případě, že budete potřebovat nejen kompenzační pomůcku, ale také fyzickou dopomoc z důvodu 
zhoršení zdravotního stavu, můžete se rovněž obrátit na Pečovatelskou službu. Ta nabízí pomoc při 
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu, poskytnutí stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím, dopravu k lékaři, na úřady a ostatní služby dle sazebníku základních 
a fakultativních služeb. Podrobnější informace najdete na stránkách www.domovblatna.cz v sekci 
Pečovatelská služba.

Michaela Valášková, Pečovatelská služba

Mikulášův perníček
K stáru může být člověk dost osamělý a o to 

víc si váží, že přímo v domě seniorů se v přízemí 
usídlila kancelář „děvčat sociálek“ - no, jsou 
to už mladé ženy, ale z pohledu mého věku mi 
připadají jako holky - a tak jim tak v duchu taky 
i říkám. Vnášejí nám do života jistotu - nejen 
hbitou ochotou zařídit vše, nač už nestačíme, 
ale činí tak s úsměvem doslova radostně. Až se 
občas stydím, jak se jim tam v kanceláři „usa-
dím“, abych si popovídala a ony trpělivě a mile 
naslouchají.

Tentokrát nám ale v domě připravily nečeka-
né překvapení. Najednou někdo cinkne na zvo-
nek, kdopak asi, nikoho nečekám - a za dveřmi 
se důstojně tyčí překrásný Mikuláš, stejně svítící 
anděl nese cosi v košíku a černě kudrnatý čertík 
se culí. Můj první pocit byl, že do domu nemá 
mít nikdo „žebravý“ přístup, už už jsem se nade-
chovala, že to řeknu, ale pak mi přišlo, že hlavně 
ten Mikuláš má nějaké povědomé rysy. No jasně!

Vždyť mladá paní vedoucí je taky pěkně 
vyrostlá do výšky, no a anděl - kdopak právě ne-
dávno trpělivě naslouchal problému, který mne 
ten den krušil? Vždyť jsou to holky sociálky!

A tak za smíchu jsem se ztrapnila tím, že na 
mou duši neumím žádnou básničku a s trochou 
rozpaků musela přiznat, že si vážně nejsem jistá, 
jestli jsem nezlobila - a andílek přece jen vytáhl 
z košíku perníček. A pěkně se rozloučily a šly 
k dalším dveřím.

Krásný, milý a veselý nápad, jak nám sta-
říkům vyloudit na tváři smích a pocit pohody! 
Děkuje

Venca

Klidné prožití vánočních svátků,
zdraví, štěstí, spokojenost

a radost z dětí
všem čtenářům Blatenských listů

přeje MC Kapřík

MC Kapřík děkuje všem sponzorům a přátelům 
za podporu v roce 2014.

V tomto roce nám pomohli a podpořili nás:

Město Blatná, INTERNET KONET, Komerční 
banka, ZŠ JAK, SDH Blatná, Papírnictví Tomáš-
ková, COOP Volyně, Ovoce – zelenina Šourek, 
květinářství Andrea Šmídová, Blatenské listy 

a další dobří lidé 
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Podzimní program zábav 
v HOSPODĚ NA VINICI

So - 20.12.2014 – BLÁZINEC NA VINICI 
(blatenské kapely)

Čt - 25.12.2014 – 
VÁNOČNÍ  BATTOLE

Školní poradenské pracoviště ZŠ J. A. 
Komenského Blatná

Na ZŠ J. A. Komenského v Blatné již dalším rokem realizujeme projekt  Školního 
poradenského pracoviště, projekt je podpořen z globálního grantu CZ.1.07/1.2.15 Rovné 
příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Jiho-
českém kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jeho registrační 
číslo je CZ.1.07/1.2.15/02.0010.

Tým odborníků tvoří školní speciální pedagožka Mgr. Kateřina Volfová, školní psycholožka 
Mgr. Irena Matějková, výchovná poradkyně Marie Vanduchová, metodička prevence Mgr. Hana Kolín-
ská. Školní poradenské pracoviště má k dispozici 4 asistenty pedagoga na částečný úvazek. Vyšší počet 
asistentů pedagoga nám umožňuje podpořit ve výuce větší počet žáků, kteří jejich služby potřebují.
Školní poradenské pracoviště nabízí podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, ale 
nově i žákům mimořádně nadaným a všem ostatním žákům, kteří podporu při vzdělávacím procesu 
potřebují. O pomoc pracoviště může požádat jak sám žák, tak jeho zákonný zástupce a vítáme, po-
kud nás upozorní vyučující učitel, se kterým pak nadále spolupracujeme. Ve většině případů včasná 
intervence a úzká spolupráce s vyučujícím a rodinou vede k rychlejší nápravě, lepším výsledkům 
a je přínosem pro všechny strany.

Speciální pedagožka pracuje se žáky skupinově nebo individuálně v průběhu vyučování a přede-
vším v odpoledních hodinách po vyučování. Rodičům nabízí metodické vedení při domácí přípravě 
žáků. Speciální pedagožka nabízí žákům trénink pracovní paměti pomocí metody Cogmed – Cogmed 
Working Memory Training.

Na psycholožku se žáci mohou obrátit se svými problémy. Opakovaná psychologická pomoc 
probíhá mimo vyučování. Rodiče se mohou na psychologa obrátit s výukovými, výchovnými i ro-
dinnými problémy.

Psycholožka a speciální pedagožka nově nabízejí žákům rozvoj myšlení pomocí Feuerstei-
novy metody instrumentálního obohacování, která může probíhat individuálně nebo ve skupině.
Školní poradenské pracoviště nabízí své služby bezplatně pro rodiče a žáky naší školy, kteří nemusejí 
dojíždět do Pedagogicko-psychologické poradny Strakonice, se kterou spolupracujeme. Navštívit 
nás můžete v konzultačních hodinách nebo kdykoliv po předchozí telefonické nebo ústní domluvě.
Problémy je dobré začít řešit hned na začátku než jejich řešení odsouvat na později, pak už bývá 
naše intervence více komplikovaná, pro vaše dítě více zátěžová a stresující. Budeme rádi, když nás 
oslovíte, pokud budete mít pocit, že vám můžeme být nápomocní.

Konzultační hodiny:
Po – Čt 7:45 – 15:30 a Pá 7:45 – 12:00
1. patro vpravo

Kontakty:
pevná linka škola: 383 422 094
mobil: 722 801 707
email: poradenske-pracoviste@seznam.cz

Program na 
leden 2015
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 (Vod-
nické tvoření, Kapříkova notička, Rybičky, 
hejbejte se!)
ČT: 8:30 – 11:30 Setkávání rodičů/prarodičů
odpoledne: $1
Pondělí: 14:30 – 15:30 Výtvarný kroužek 
paní Vydrové pro děti z 1. až 3.tříd
Pondělí: 15:30 – 16:30 Šikovné ploutvičky 
– výtvarný kroužek pro děti od 4 let
Úterý: 15:00 – 15:45 a 15:45 – 16:30 Veselé 
pískání – hra na zobcovou fl étnu, nácvik 
správného dýchání pro děti
Středa: Cvičení pro těhotné
7. 1. 16:00-17:00 Cvičení ve FitnessOne – 
i pro nepřihlášené
14. 1. 17:00- 18:00 Cvičení v Kapříku – pou-
ze pro přihlášené
Čtvrtek: 17:00 – 20:00 STOB - kurz snižo-
vání nadváhy
- zájemci se mohou hlásit přímo v MC nebo 
mailem: mckaprik@seznam.cz

Program na pondělky a středy
  5. 1. – žirafa
  7. 1. - Tři králové
12. 1. - vázička
14. 1. - zimní doplňky
19. 1. - šnek
21. 1. - zasněžená chaloupka
26. 1. - kompoty
28. 1. - želva + logopedická prevence 
s PaedDr. Kotyzovou

Mateřské centrum Kapřík přeje všem klid-
né a pohodové Vánoce a úspěšný rok 2015
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Káj a Gerda 
nadchli sokolovnu

Verča nebyla jistě jediná, kdo jen obtížně 
skrýval dojetí po představení dětí z tanečního 
oboru ZUŠ Blatná 12. prosince  v sokolovně.

Veronice se úžasně podařilo nejen nacvičit 
s dětmi pohybově působivé vystoupení, ale 
dodat jim i chuť a nadšení, které z nich přímo 
vyzařovalo. 

Děti bývají při různých veřejných produk-
cích vždy roztomilé, ale když ještě i „umí“ a 
je vidět, že své výkony předvádějí s elánem a 
láskou, je to obdivuhodné.

Veronice Loukotové jsem po představení 
položila několik otázek:
Jak tě napadlo udělat pohádku?

Myšlenku na taneční pohádku jsem měla 
v hlavě dva roky. Chci, aby představení taneční-
ho oboru ZUŠ Blatná bylo pokaždé jiné. Přemýš-
lela jsem hlavně o vánočním představení, protože 
tam je repertoár trochu omezený. Pracuji v ZUŠ 
Blatná devátým rokem, tudíž mnoho vánočních 
témat jsme již vyčerpali. V loňském roce jsme 

vytvořili pásmo 
koled a vánoč-
ních písní, ale ty 
jsou vlastně ka-
ždý rok stejné, 
a tak jsem chtěla 
vymyslet něco 
jiného. S dětmi 
jsme museli vy-
brat takovou po-
hádku, ve které 
je hodně postav, 
aby mohlo účin-

kovat všech sedm ročníků a taky pohádku, která 
bude vhodná pro všechny věkové kategorie. 
Nejdříve jsme chtěli připravit pohádku „Vánoční 
koleda“ od Charlese Dickense, ale protože je 
hlavní postavou vlastně mrzutý stařík (pro děti 
těžká postava na ztvárnění) a atmosféra této 
pohádky trochu temná, volba nakonec padla 
na „Sněhovou královnu“ od Hanse Christiana 
Andersena, kterou jsem upravila a nazvala „Káj 
a Gerda“.

Kolik dětí tam celkem účinkovalo?
Taneční obor ZUŠ Blatná navštěvuje 64 žáků 

a všichni (až na pár nemocných) v pohádce tan-
čili. Každý ročník připravil svoji část a skladby 
byly spojeny vyprávěním. Vypravěčem byla 
Diana Voborníková, žačka hudebního oboru 
ZUŠ. V hlavních rolích se představili letošní 
absolventi tanečního oboru.

Jak staré děti?
Děti byly ve věku od pěti do patnácti let.

Dělala jsi to celé sama?
Nápad byl můj, ale s realizací mi pomohlo 

mnoho lidí. V červnu jsem si vypracovala kon-
cept, který jsem přes léto promýšlela a měnila. 
Vše jsem konzultovala s ředitelem ZUŠ Mar-
tinem Škantou. Plakáty a kulisy vyrobili žáci 
výtvarného oboru pod vedením paní učitelky Evy 
Ďurčové a Jitky Křivancové. Rekvizity pomáhali 
vyrobit také moji žáci, kteří přispívali i při tvorbě 
skladeb vlastními nápady nebo mě inspirovali 
k nápadům dalším. Chtěla bych poděkovat všem, 
kdo se na tvorbě pohádky podílel, včetně rodičů 
žáků, kteří mi pomáhali při organizaci samotného 
vystoupení.
Jak jsi vybírala hudbu?

Vždy se snažím, aby hudba odpovídala náladě 
skladby a věkovému složení žáků. Jsem ráda, 
když i text písně koresponduje s dějem. Hledala 
jsem dlouho, ale nakonec se mi podařilo najít 
třeba píseň, kterou zpívá Gerda Kájovi nebo 
skladbu přímo pro sněhovou královnu. U mě je 
to tak, že v létě poslouchám vánoční písničky 
a v zimě zase skladby pro závěrečné představení 
na konci roku 

Jak dlouho jste nacvičovali?
Cvičili jsme vlastně od začátku roku, tj. od 

září. Zhruba za tři měsíce jsme nacvičili celou 
pohádku, děti jsou šikovné.
Kdo vymýšlel a dělal kostýmy?

Kostýmy navrhuji já, všechny šije paní Hele-
na Francová, za což jí patří velké díky!
Kdy a kde budete ještě vystupovat?

Před sebou máme plesovou sezónu, takže 
připravujeme ještě parketové formace, které 
se pro tyto příležitosti hodí. V sále ZUŠ jsou 
každý měsíc koncerty, kterých se taktéž účast-
níme. Dále vystupujeme na různých kulturních 
a společenských akcích. Velkým zážitkem je 
pro nás každý rok vystoupení na Velikonočních 
trzích na Staroměstském náměstí v Praze. Mnoha 
vystoupení se účastníme také jako taneční složka 
keltského hudebního souboru Alban Eiler nebo 
Dudácké muziky při ZUŠ Blatná. Máme v plánu 
se zúčastnit i soutěží. Ke konci školního roku 
opět plánujeme závěrečné představení, které 
se bude konat v kinosále blatenské sokolovny.

Věřím, že mohu napsat i za ostatní divá-
ky, že moc děkujeme za krásný předvánoční 
zážitek.                                  Blanka Malinová
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Kulturní  kalendář�

20. 12. SOBOTA | 19:00 |
ESTHER VILAR: ŽÁRLIVOST
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Divadelní představení v rámci divadel-
ního předplatné
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Předprodej: infocentrum, recepce 
Městského muzea a na www.ckvb.cz
Vstupenky: 
1.-10. řada – 250/200Kč (plná cena/
studenti, děti, senioři, ZTP)
11.-20. řada – 200/150Kč (plná cena/
studenti, děti, senioři, ZTP)

20. 12. SOBOTA | 21:00 |
TARAPACA JAZZ
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

20. 12. SOBOTA | 15:00 |
BLÁZINEC NA VINICI
Koncert blatenských kapel
Pořadatel a místo konání
Hospoda na Vinici

25. 12. ČTVRTEK | 21:00 |
VÁNOČNÍ BATTOLE
Pořadatel a místo konání
Hospoda na Vinici

26. 12. PÁTEK | 16:00 |
PÍSECKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
RYBOVA MŠE
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Blatná
Vstupné dobrovolné.

26. 12. PÁTEK | 21:00 |
HARD TO FRAME
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

27. 12. SOBOTA | 19:00 |
Jaan Tä�e: KAŽDÝ DEN ŠŤAST-
NÝ DEN!
Spolek divadelních ochotníků v Blatné
Divadelní sál, Sokolovna
Spolek divadelních ochotníků v Blat-
né vás zve na komedii o velkém zvratu 
v jednom unaveném manželství.
Předprodej v infocentru.

27. 12. SOBOTA | 21:00 |
RUSTY STRINGS | NO-STRESS
Pořadatel a místo konání

Restaurant and music bar Prostor

1. 1. ČTVRTEK | 13:00 |
NOVOROČNÍ ANČA BAND
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

1. 1. 2015 ČTVRTEK | 17:00 |
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Nám. J. A. Komenského
V 16.45 vyhodnocení podzimních a ad-
ventních charitativních akcí.

5. 1. PONDĚLÍ | 18:00 | 
KURZ ZDRAVÉHO VEG(ETARI)-
ÁNSKÉHO VAŘENÍ
Cvičná kuchyňka ZŠ J. A. Komenského
Přijďte si uvařit z netradičních surovin 
zdravá jídla a dovědět se o nich něco 
více! 
Zájemci se hlaste, prosím, na: m.vese-
la@info-office.cz nebo na tel.:  734 274 
292.

7. 1. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
Náměstí Míru 212, II. Patro

10. 1. SOBOTA | 21:00 |
CanOnYears
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

11. 1. NEDĚLE | 19:00 |
GUY DE MAUPASSANT: 
MILÁČEK
Městské divadlo Kladno
Představení v rámci divadelního před-
platné
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Dramatizace slavného a provokativ-
ního románu Guy de Maupassanta v 
režii jednoho z nejuznávanějších sou-
časných divadelních režisérů Daniela 
ŠPINARA. Miloslav KÖNIG byl za he-
recký výkon v titulní roli nominován 
na CENU THÁLIE ZA ROK 2013.
Tohle představení si nemůžete nechat 
ujít!
Předprodej: infocentrum, recepce 
Městského muzea a na www.ckvb.cz
Vstupenky: 
1.-10. řada – 250/200Kč (plná cena/
studenti, děti, senioři, ZTP)
11.-20. řada – 200/150Kč (plná cena/
studenti, děti, senioři, ZTP)

POZOR
od 1. 1. 2015 nová otevírací doba 
muzea | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |

18. 11. - 25. 1. 2015
| ÚT - NE | 9:00 - 18:00 | 
NOSTALGIE (Ne) známá Blatná 
hledáčkem Jana Pavla Hilleho
Městské muzeum Blatná
Unikátní soubor fotografií z přelomu 
19. a 20. století, vyvolaných z původ-
ních skleněných deskových negativů. 
Ve svém hledáčku měl Msgre Hille 
nejen fary a kostely kde působil, ale 
dokumentoval také události jako ha-
sičský sjezd v Kadově, pouť, vojenské 
cvičení, povodeň ve Lnářích, výlov v 
Myšticích či srazy krajkářek a včelařů, 
ale také výlety krajinou za čertovými 
kameny a pahorky. Dokumentoval 
krajinu a domy, které už dnes v zazna-
menané podobě nenajdeme nebo se 
proměnila k nepoznání. 
Přijďte se podívat jak se za více než sto 
let změnila místa, která věrně znáte.

26. 12. PÁTEK | 09:00 – 18:00 |
VOLNÝ VSTUP DO MUZEA
Městské muzeum Blatná
Přijďte si prohlédnout naši zimní vý-
stavu starých fotografií Blatenska, 
které pořídil před více než 100 lety Jan 
Pavel Hille. Od 16:00 se můžete plynu-
le přesunout na poslední vánoční kon-
cert, tradiční Rybovu mši, do kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Blatné.

DOPROVODNÉ PROGRAMY K 
VÝSTAVĚ:

11. 1. + 18. 1.  NEDĚLE | 14:00 |
ČERNOBÍLE S FOTOKLUBEM 
KAMFO BLATNÁ
Městské muzeum Blatná
Vyzkoušejte si práci s klasickou černo-
bílou fotografií a odneste si domů sní-
mek vyvolaný v černé komoře 

11. 1. NEDĚLNÍ FOTOATELIÉR
Vyberte si z našich kostýmů a nechte 
se vyfotit nebo foťte na vlastní foto-
aparát.

18. 1. NEDĚLNÍ ČERNÁ KOMORA
Tajemství černé komory aneb jak se 
vyvolávají fotografie posledních 150 
let. 
Vyzkoušejte si pozitivní proces vyvolá-
vání filmu a nazvětšujte si vlastní sní-
mek (focený 11. ledna) nebo přineste 

 Akce

 Výstavy
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30. 11. – 31. 12.  
„OK“ OTEVŘENÁ KAVÁRNA  
VÝSTAVA | ZIMNÍ BLATNÁ
Výstava výtvarných prací dětí a žáků 
mateřských a základních škol z Blatné.

1. 1. – 31. 1.  
„OK“ OTEVŘENÁ KAVÁRNA 
|FOTOKLUB SPEKTRUM

ÚT – ČT
Jazykové konverzace
KCAŽ
Jazykové konverzace jsou otevřeny 
zájemcům v průběhu celého roku. 
Cena: 150Kč 1 účastník (individuální  
  hodina)
      75Kč při 2 účastnících
  50Kč při 3 a více účastnících

Úterý            18:00 ŠPANĚLŠTINA S  
  RODILÝM MLUVČÍM
Středa 18:00 ANGLIČTINA
  19:00 ITALŠTINA
Čtvrtek 17:00 NĚMČINA
          18:00 ČEŠTINA PRO 
  CIZINCE

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 11:00 – 19:00 |
MANŽELSKÁ A PŘEDMANŽEL-
SKÁ PORADNA STRAKONICE
Malá klubovna, KCAŽ Blatná
V případě zájmu kontaktujte PhDr. Do-
ležalovou na tel. 724 046 602 nebo na 
email:  info@manzelskaporadna-stra-
konice.cz

POHÁDKOVÉ NEDĚLE PRO DĚTI
Od 18. ledna se můžete těšit na již tra-
diční pohádkové neděle v kině nebo 
na zámku pro děti. Na leden jsme pro 
vás připravili jedno divadelní předsta-
vení a jeden film pro děti:

18. 1. NEDĚLE | 15:00 |
Divadlo 100 opic: 
ZIMNÍ POHÁDKA
Starý palác, zámek Blatná

25. 1. NEDĚLE | 15:00 |
VČELKA MÁJA
Kinosál, Sokolovna Blatná

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA MĚST-
SKÉHO MUZEA BLATNÁ 

Od 1. 1. 2015
ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |

zapomenutý film z domova. 
cena 40 Kč / za snímek (v ceně focení, 
vyvolání, materiál, půjčení kostýmu)
pro účastníky vstup na výstavu zdar-
ma.
V průběhu workshopu se můžete ob-
čerstvit výbornou brazilskou kávou, 
kterou vám rádi připravíme

20. 1. ÚTERÝ | 17:00 |
HLEDÁČKEM JANA PAVLA 
HILLEHO - JAK SE FOTILO A 
VYVOLÁVALO PŘED VÍCE NEŽ 
100 LETY?
Městské muzeum Blatná
Přednáška Ing. Petra Hudičáka z Mu-
zea a Fotoateliéru Seidel v Českém 
Krumlově
Jak fotografoval Jan Pavel Hille na 
skleněné deskové negativy, které jsou 
dnes součástí sbírky 
Městského muzea v Blatné, a co na 
nich dnes můžeme vidět?

7. 1. STŘEDA | 19:00 |
JAK JSME HRÁLI ČÁRU
Komedie / Drama v českém znění | Slo-
vensko / Česko 2014 | 102 min | 100 Kč

9. 1. PÁTEK | 20:00 |
HODINOVÝ MANŽEL
Komedie v českém znění | Česko 2014 | 
100 min | Nevhodný mládeži do 12 let 
| 100 Kč

6. 1. ÚTERÝ | 15:00 – 17:00 |
ČTEME, PLETEME… A SNÍME V 
DOBOVÝCH KOSTÝMECH
Městská knihovna Blatná

28. 12. NEDĚLE | 15:30 |
Divadlo Umění mění: 
POJĎME SPOLU DO BETLÉMA
Kavárna, KCAŽ
Pojďte s námi strávit příjemnou chvil-
ku o svátečním čase, zhlédnout vá-
noční loutkovou hru a zazpívat si spo-
lečně. Dojdeme spolu až do Betléma, 
kde králové a pastýři v dávné době 
vítali právě narozeného Ježíška. 
Hrají a zpívají: Tomáš a Tereza Mach-
kovi
Vstup: 30 Kč

30. 12. ÚTERÝ | 14:00 |
ATELIÉR PRO DĚTI: VÝROBA 
VESELÝCH SILVESTROVSKÝCH 
ČEPIČEK
Suterén, KCAŽ
Dětská dílna s Gábinou Šípovou. Cena 
ateliéru: 50Kč.
Na ateliér se přihlašujte, prosím, na 
tel: 605 858 045.

3. 1. SOBOTA | 16:00 – 19:00 |
ATELIÉR: VÝROBA MASEK NA 
MASOPUST S KLÁROU 
JÁNSKOU
Suterén, KCAŽ
Přijďte nám pomoct s výrobou masek 
na letošní masopust! Budeme tvořit 
společně s keramičkou a výtvarníci 
Klárou Jánskou. V případě zájmu se 
hlaste na: huikari@ckvb.cz

7. 1. STŘEDA | 19:00 |
MLADÁ LITERATURA VOL. I. : 
PTÁK LAJF
Kavárna, KCAŽ
Autorské čtení vybraných textů Jana 
Ptáčka s vlastními kytarovými riffy 
(frontman kapely UG - Strýčkova za-
hrádka).

8. 1. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: DEKORACE DO BYTU
Suterén, KCAŽ
S lektorkou Gábinou Šípovou si ten-
tokrát zkusíte Výrobu vypichovaných 
věnců.
Kurzovné: 100,-Kč/2hod. V případě zá-
jmu se hlaste na: huikari@ckvb.cz

14. 1. STŘEDA | 18:00 |
CESTOPIS: POTÁPĚNÍ V RU-
DÉM MOŘI
Kavárna, KCAŽ
Vypráví Mgr. Josef Šindelář, přírodo-
pisec, publicista a potápěč. Doplněno 
originálním filmem autora.
Vstupné dobrovolné.

KAŽDÝ ČTVRTEK | 16:00 |
PŘÍPRAVA NA 4. ROČNÍK STU-
DENTSKÉHO DNE
Velká klubovna, KCAŽ
Od 8. ledna začínáme s přípravou stu-
dentského dne a zapojte se i vy, stu-
denti široko daleko!! Schůzky s dob-
rovolníky budou probíhat pravidelně 
každý čtvrtek. Pro více informací kon-
taktujte mail: huikari@ckvb.cz

 Těšte se

 Kino

 Knihovna

 KCAŽ

 Muzeum
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KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI 
VSTUP DO MUZEA VOLNÝ

PODĚKOVÁNÍ OBLASTNÍ CHARI-
TĚ STRAKONICE

Dne 1. ledna 2015 při příležitosti no-
voročního ohňostroje předá Oblastní 
charita Strakonice výtěžek z charita-
tivní sbírky, kterou uspořádala spo-
lečně s Centrem kultury a vzdělávání 
Blatná. Náš dík patří celé organizaci 
Oblastní charity Strakonice a přede-
vším pak paní ředitelce Bc. Olze Med-
línové, Dis., která se vší vstřícností a 
ochotou uchopila otěže formálních 
náležitosti, které k takové akci patří. 
Výtěžek charitativní sbírky bude věno-
ván osmiletému chlapci Míšovi z Blat-
né, který trpí svalovou dysfunkcí a pe-
níze potřebuje na nový invalidní vozík.
Rádi bychom poděkovali všem obča-
nům Blatné a okolí, kteří svou částkou 
přispěli a přispěli tak na dobrou a po-
třebnou věc.
Doufáme, že nejen vstup do nového 
roku se ponese v atmosféře toho, že 
jsme udělali něco dobrého pro druhé, 
ale že v průběhu celého následujícího 
roku budeme k sobě vstřícní a ochotni 
spolupracovat v přátelské atmosféře.
Za celý tým CKVB s velkým díky všem, 
kteří pomohli nejen tomuto projektu, 
ale kteří nám pomáhají v průběhu ce-
lého roku, 

Michaela Sikorová

PROPAGACE VAŠICH AKTIVIT A 
AKCÍ

Obracíme se s prosbou na všechny, 
kteří by rádi uveřejnili svou akci v 
rámci kulturního kalendáře a webu 
Centra kultury a vzdělávání Blatná, 
aby se vždy se svou žádostí obraceli 
výhradně na mail: sikorova@ckvb.cz. 
Předejdeme tím nechtěně a nevědomě 
vynechaným akcím, které byste rádi 
propagovali, ale o kterých se k nám 
informace nedonesla.
Uzávěrka kulturního kalendáře je vždy 
15. den v měsíci (například 15. prosin-
ce na měsíc leden).

DIVADLENÍ PŘEDPLATNÉ – 
JARNÍ CYKLUS 2015
Cena: 800 / 550 Kč
Divadelní sál, Sokolovna Blatná

6. 2. PÁTEK | 19:00 | 
KORESPONDENCE V+W
Divadlo Na Zábradlí, Praha
Režie: Jan Mikulášek  Dramaturgie: 
Dora Viceníková  Scéna: Svatopluk 
Sládeček  Kostýmy: Marek Cpin  Výběr 
hudby: Jan Mikulášek
Hrají: Jiří Vyorálek (Werich), Václav 
Vašák (Voskovec), Anežka Kubátová/
Gabriela   Mikulková (Zdenička)

Korespondence Voskovce a Wericha je 
silnou výpovědí o životě dvou mimo-
řádných lidí v nelehké době. Vzájemné 
listy legendárních tvůrců Osvobozené-
ho divadla, jejichž cesty se po únoru 
1948 rozešly, jsou strhujícím svědec-
tvím nejen jejich originality a umě-
lecké zralosti, ale současně odhalují i 
osudy těchto významných osobností 
v bipolárním světě, plném železných 
opon a studených válek. Tyto dopisy, 
které např. u J. Voskovce představují 
vrchol jeho poválečné literární tvor-
by, jsou neocenitelným dokladem du-
chovního světa V+W. „Forma zkratky, 
krátká spojení, divadelní narážky, pri-
vátní kódy, k tomu brilantní stylizace a 
neuvěřitelná oslovení i podpisy“ – tak 
velice výstižně charakterizuje tuto ko-
respondenci kritika.
V rolích Jana Wericha se představí Jiří 
Vyorálek (kterého můžete znát  jako 
Jaroslava Valentu ze seriálu První 
Republika), v roli Jiřího Voskovce se 
představí herec Divadla Na Vinohra-
dech Václav Vašák.

20. 3. PÁTEK | 19:00 | 
NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
Městská divadla pražská
Režie: Vladimír Michálek  Scéna: jiří 
Hlupý  Kostýmy: Katarína Hollá
Hrají: Stanislav Zindulka, Matěj Hádek

Legrační, dojímající příběh lásky a od-

pouštění. Náhodná automobilová ne-
hoda přivádí do styku dva muže, kteří 
by se jinak nikdy nesetkali, a navždy 
změní jejich život. Rozdělují je dvě ge-
nerace, a co začíná jako komedie kon-
trastu kultur, se vyvíjí ve vyhrocený 
příběh o riziku osamělosti, předsudků 
a netolerance. Jak týdny plynou, vy-
tváří se přátelství, prověřují se lidské 
vztahy a odhalují tajemství. Hra nejen 
o tom, jak lze překlenout určité pro-
pasti, ale hlavně lidský příběh plný 
humoru i dojetí.

26. 4. NEDĚLE| 19:00 | 
BALET: PAS DE DEUX 
OD KLASIKY PO DNEŠEK
Výběr tanečních duetů z klasického 
baletu i současného tance. Duben  se 
nese ve znamení tance a s námi máte 
možnost nahlédnout do zákulisí jedné 
z nejslavnějších forem scénického tan-
ce – baletu. Sledujte proměny tohoto 
žánru od jeho kořenů, které pocházejí 
z poloviny 16. st. až do jeho současné 
podoby. Není pochyb, že tato podíva-
ná bude dechberoucí! 

KVĚTEN | 19:00 | 
BALADA PO BANDITU
Divadlo A. Dvořáka, Příbram
Režie: Milan Schejbal
Hrají: Pavel Batěk (Nikola Šuhaj), Anna 
Fixová (Eržika) a další spolu s kapelou
Příběh Nikoly Šuhaje loupežníka, in-
spirovaný románem Ivana Olbrachta, 
se dočkal jevištní muzikálové verze v 
70. letech minulého století v brněn-
ském Divadle na provázku. Málokdo 
tehdy tušil, že text napsal minulému 
režimu nepohodlný a zapovězený Mi-
lan Uhde (jako autor byl oficiálně uve-
den režisér první inscenace Zdeněk Po-
spíšil). Od té doby stačili Nikola, jeho 
láska Eržika, Mageri, zbojníci, četníci a 
další hrdinové příběhu získat nesmr-
telnost a písně nesmazatelně zlido-
vět – alespoň v paměti a srdcích svých 
diváků a posluchačů. I v příbramském 
divadle se ke zbojníku Nikolovi vrací s 
láskou a se vší úctou a pokorou k síle 
příběhu o veliké lásce a zradě, stejně 
jako k písničkám, které nás stále zno-
vu těší a dojímají. I o to více se může-
te těšit na to, že na jevišti zahraje živá 
kapela.

VÍCE NA WWW.CKVB.CZ, V INFOCENT-
RU NEBO NA RECEPCI BLATENSKÉHO 
MUZEA

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ – JARO 2015
 Něco o(d) nás
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sport�
Zprávy z mládežnického 
hokejbalu

29. 11. 2014 odehráli starší žáci a dorostenci 
poslední zápasy podzimní části. Oba týmy za 
sebou mají devět odehraných zápasů. Žáci, pod 
vedením Marka Šuhaje a Hanky Baušové, vy-
bojovali zatím osm bodů a přezimují na sedmém 
místě. Dorostenci, pod vedením Zdeňka Vintra, 
Zdeny Braunové a Jaroslava Bauše, jsou na tom 
o šest bodů lépe a ti se drží na místě čtvrtém. 
Ráda bych všem těmto hokejbalistům i jejich 
trenérům poděkovala a popřála krásné Vánoce. 
A v roce příštím hodně zdraví a samozřejmě 
štěstí, které jim občas při zápasech chybí.

Jménem staršího dorostu bych chtěla po-
děkovat všem sponzorům, díky kterým jsme 
klukům mohli zakoupit nové dresy, přeji Vám 
hodně štěstí a zdraví v Novém roce 2015. Štěstí 
a zdraví přejeme také všem ostatním příznivcům 
hokejbalového sportu. Děkujeme za to, že ty 
naše děti přijdete občas podpořit do hokejba-
lové „datels arény“. Věříme, že tomu tak bude 
i v příštím roce.

DĚKUJEME. Z.Braunová
Od ledna budou mít www.datelsblatna.cz 

nový vzhled, tam najdete veškeré informace 
týkající se blatenského hokejbalu. Podrobné 
informace lze najít rovněž na stránkách www.
hokejbaljih.cz nebo na facebookových stránkách.

Výsledky blatenských 
cyklistů – závěrečná část
Určitě poslední.

Dříve než se rozepíšu o výsledcích posledních 
dvou závodníků, musím se důrazně ohradit proti 
tomu, že redakce BL neotiskla v plném znění můj 
příspěvek do BL čís. 21 a bez mého souhlasu 
vyřadila výsledky sourozenců Viktora ml. a Mar-
tina Stoškových. Nesouhlasím s odůvodněním 
a doporučením pana Maliny, nepřehlédnutelně 
zvýrazněným v rámečku pod mým redukovaným 
článkem.

Důvody:
Jakýkoliv příspěvek, nejen do BL, zpracová-

vám s plným respektem ke čtenářům a s pocitem 
zodpovědnosti k nim i k těm, kterých se týká. 
Pokud obsah článku redukuje nebo opravuje 
redakce nebo někdo jiný (to se mi zatím nestalo), 
je to cenzura… „kontrola a omezování sdělování 
informací – ať už předávaných mluveným slo-
vem, písemně, tiskem, nebo dalšími formami 
vyjadřování.“ (citace z wikipedie na internetu)

Do redakce BL byl shodou okolností součas-
ně s mým příspěvkem doručen také příspěvek 
pana Šavrdy s podobným námětem – cyklistika. 
Dozvěděl jsem o něm z tiskárny jen proto, když 
mi sdělovali, že pro vytištění mého už nebude 
místo. To jsem samozřejmě reklamoval a vůbec 
jsem netušil, v jaké podobě se do tisku nakonec 
dostane. Doposud neznám obsah článku pana 
Šavrdy, ale je to v podstatě jedno. Každý jsme 
zodpovědný sám za sebe. Nenašel jsem jediný 
důvod přistoupit na vzájemnou konfrontaci, 
kterou pan Malina navrhuje. Považuji to naopak 
za dost nevhodné i z lidského hlediska. Oba nás 
moc dobře zná a ví, že mne a pana Šavrdu dělí 
generační rozdíl, názory, pohled na sport i míra 
informací. Myslím, že tyto rozdíly naopak pan 
Šavrda respektuje a jsem přesvědčen, že ani 
pro něho to nejsou překážky pro naše další 
normální mezilidské a osobními vztahy. Nerad 
bych se mýlil.

Přehled výsledků cyklistů sestavuji podle pí-
semných dokumentů, které mi na moje vyžádání 
posílají. Velmi často v průběhu roku s mnohými 
diskutuji, probíráme průběh závodů, závodních 
tratí, nebo jsem tam jako divák. Takže vím, o čem 
píši. Nemám problém v komunikaci s nikým, od 
koho výsledky dostávám. Kdyby přesto nějaká 
nesrovnalost vznikla, což se nedá oboustranně 
vyloučit, jednoduše si jí vysvětlíme a jsme 
sami schopni srozumitelně dál předat. Pokud se 
i přesto po zveřejnění bude někdo cítit zásadně 
poškozen a způsobil jsem to já, nemám problém 
uvést věc bez zprostředkovatele na správnou 
míru a omluvit se.

Jsem velký blatenský patriot, proto se raduji 
z výsledků cyklistů z našeho města, zvlášť když 
slyším projevy obdivu a uznání: „No jo, to jsou 
kluci z Blatný!“a pod. Nezaslouží si, aby ve svém 
městě zůstali nepovšimnuti. To je důvod, proč 
s jejich všeobecně uznávanými úspěchy sezna-
muji blatenskou veřejnost prostřednictvím BL.

Nezveřejněné výsledky bratrů Stošků už 
znovu neposílám.
K dalším výsledkům:

Vladimír Tuháček
O tom, že Vláďa úspěšně objíždí závody 

MTB (horských kol), ví v Blatné asi málokdo. 
Musím se přiznat, že příspěvek o něm před-
kládám zvlášť rád. Znám ho ze závodů, když 
nenápadně začínal. Už tehdy jsem ho velmi 
obdivoval. S vrozenou skromností a bez zkuše-
ností překonával záludnosti terénu a nenechal se 
odradit výsledky, které určitě neodpovídaly jeho 
představám. Udělal dobře. Myslím, že velkou 
podporu a motivaci našel u svých zkušenějších 
kamarádů v Blatné. Věděl jsem, že je stále lepší 
a lepší, ale konkrétní výsledky, které mi poslal, 
byly pro mne víc, než milým překvapením.
1. místo XC Muničák Horažďovice
5. místo GALAXY Tálín
2. místo GALAXY Prachatice
2. místo Přes tři vrchy Vysočiny Horní Cerekev
6. místo Král Šumavy Klatovy
7. místo Kolo pro život Zadov

(pokrač. na str. 14)

Výsledky blatenských 
cyklistů - doplnění z min. čísla
V minulém čísle BL jsme si netroufli uvést 
výsledky bratří Stošků, protože nebylo možné 
včas ověřit rozdíly v přehledech obou autorů.
Výsledky, které nabídl pan Šesták, byly správné, 
jen chyběly některé, které Martin a Viktor panu 
Šestákovi nenahlásili.  Dnes přinášíme výsledky 
autorizované otcem obou  úspěšných cyklistů.

Martin Stošek: tým Sram Rubena Trek
kategorie Elite U 23- profi  do 23 let
SP XC :Nové Město na Moravě :  52
Albstadt : 52
Meribel : 48
ME XC Sankt Wendel : 23
Rakouský pohár Langenlois : 22  
celk. 4. v kat.

ČP XC : Kutná Hora : 8
MR Praha : 6
Maratony: KPŽ Šumavský maraton : 2 celk 
(Kolo pro život)
Kamenice n.Lipou : 3 celk.
Galaxy Jistebnice : 1 celk
Soběslav :2
celk.1 v kat.
Vimperk : časovka do vrchu : 2
kriterium : 3
XC Buzice časovka : 1
Becker Cup Přeštice : 1
Viktor Stošek : tým Kola-bbm
kategorie Expert (bez licence) 19-29 let
ČP XC : Teplice : 10
MR Praha : 5
Zadov : 12
Maratony :KPŽ Šumavský maraton : 26
 celk. 5. v kat.
Jabkoty Kdyně : 3
 celk. 1. v kat.
KPŽ Plzeň : 12
celk. 3. v kat.
Soběslav : 5

celk. 2. v kat.
Cyklomaratontour Zlín :9
celk. 2. v kat.
Becker Cup + Pošumavská liga XC : Chrást 
u Plzně : 2
Přeštice : 3
Březina : 5
Čerchov časovka do vrchu :2
VC CykloMacmer Strak :2
XC Buzice časovka : 2
celkeově Becker Cup 3.  místo 
v seriálu
Pošumavská ligy XC 1.  místo
Vimperk : kriterium : 3

Viktor Stošek st : kategorie nad 50 let
Galaxy Prachatice 63 km : 2
Soběslav. Maraton 70 km : 2
Brnířov : 3
KPŽ Drásal 117 km : 8
Pošumavská liga XC : XC Buzice : 2
VC CykloMacmer Strak : 1
XC Buzice časovka : 1
celkově 3. místo v seriálu
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„Hlad jsem měl pořád a v životě jsem 
necítil takovou chuť na sladké,“ 
vzpomíná Jakub Simandl z Buzic na dvouměsíční muka při přípravě na veřejnou premiéru 
v tzv. „plážové kulturistice“

Není kulturistika jako kulturistika. Ta, která 
učarovala mladému pohodáři z Buzic Jakubu 
Simandlovi / 20 let /, bývá označována jako 
„plážová kulturistika“. A u ní se posuzují trochu 
jiné aspekty než při té klasické. „My soutěžíme 
v plavkách a dbá se na celkový dojem soutěží-
cího- musí být upravený, usměvavý a vypadat 
přirozeně. Samozřejmě, že bez svalů to nejde. 
Ale my nejsme tak „nabušení“ jako kulturisti, 
které znají lidé z televizních obrazovek. U nás je 
důležité, abychom byli vyrýsovaní. Asi na způ-
sob opálených, správných hochů z kultovního 
seriálu „Pobřežní hlídka“, směje se sympatický 
a veselý propagátor trendu, který v České repub-
lice zakořenil cca před dvěma lety a v originále 
se nazývá „Mensphysique“. Jakub pilně cvičí už 
čtyři roky: „Když jsem s tréninky začínal, vážil 
jsem 58 kg. A než jsem vstoupil do přípravky na 
soutěž, byl jsem o 26 kg těžší,“ poznamenává.

Pro svoji premiéru si Jakub Simandl zvo-
lil republikovou kondiční soutěž v Březnici 
„GRAND PRIX RONNIE“. „Tam to nebylo 
věkově omezené. Soutěžilo se pouze v katego-
riích pod 178 cm výšky a nad 178 cm výšky. Já 
byl ten druhý případ. Vůbec jsem neočekával 
žádný významnější úspěch. Ale ten se přece jen 
dostavil - získal jsem bronz! A to mě tak na-
koplo, že jsem se rozhodl zúčastnit v následují-
cím roce juniorských soutěží republiky. Už teď 
se nemůžu dočkat,“ sálá nadšením Jakub, který 
do světa „plážové kulturistiky“ vstoupil tou 
správnou nohou a silně zaujal porotu i diváky.

Příprava na první veřejné vystoupení v Břez-
nici však nebyla nikterak jednoduchá, i když 
by si to mohl leckdo myslet. „Dva měsíce před 
soutěží jsem musel hubnout, pořádně se vyrýso-
vat a zlepšit břicho. Razantně jsem omezil obsah 
sacharidů ve stravě,“ popisuje Jakub Simandl 
recept na to, jak vypadat jako záchranář z „Po-
břežní hlídky“, „Hlad jsem měl pořád a v životě 
jsem necítil takovou chuť na sladké. Týden před 
soutěží jsem se spadl na 77 kg. A pak přišlo to 
„nejlahodnější“ - superkompenzace, při které jde 

o to dostat podkožní vodu do svalů. V úterý, stře-
du a čtvrtek před soutěží jsem mohl sníst denně 
pouze 700 g kuřecího masa a musel vypít okolo 
šesti litrů vody. V pátek jsem si „naservíroval“ 
kilo syrové rýže a vypil osm litrů vody. V sobotu 
jsem si mohl vzít půl kila suchých vloček, k vodě 
jsem však nemohl ani přičichnout. A v neděli 
ráno před závody mi muselo stačit 100 g suchých 
vloček a malé kafe. Bez příjmu tekutin jsem tak 
zůstal celých 35 hodin! Tenhle týden byl tedy 
skutečně „jedlý“ - nebo vlastně nejedlý! Navíc 
jsem musel dvakrát denně cvičit. A to mi chyběla 
síla a sžírala únava.“ Nicméně Jakub dokázal, že 
je správný chlap, který na sebe dokáže být přísný 
a nelehké strádání nakonec přineslo sladké plody.

„Chtěl bych moc poděkovat Petru Tomanovi 
a Martinu Vonešovi za pomoc při tréninku i cel-
kové přípravě na kondiční vystoupení v Březni-
ci,“ nechal se slyšet závěrem sportovní „elegán“, 
který to jistě dotáhne daleko.

Vladimír Šavrda

Samostatná sestava ve fi nále - Jakub Simandl.

Tak prý kecy….trošku silnější káva, ale na infarkt to 
není!

Pan Vlastimil Váně na mojí osobě nenechal v reakci na můj článek „ Ukradená revoluce aneb 
Samet, co s námi zamet“ nitku suchou. Pan Váně má svaté právo se mnou nesouhlasit. Má i svaté 
právo mě kritizovat, navážet se do mě. Ostatně není první ani poslední. Snad by ho ale mohlo zajímat, 
že bezprostředně po uveřejnění mého článku mě osobně kontaktovalo deset blatenských občanů, 
z nichž devět z nich se mnou beze zbytku souhlasilo a vyjádřilo mi plnou podporu. Chce snad pan 
Váně i tyto lidi obvinit z „ keců“ a z toho, že vyjadřují „ nehorázné lži“ jako prý já? A pro jeho in-
formaci ten desátý občan, co se mnou nesouhlasil, nechtěně dokázal, jak to u nás s onou demokracií 
a svobodou projevu je, když mi na Havlíčkově nábřeží otevřeně vyhrožoval, že jestli ještě jednou 
něco podobného napíšu, „ roztříská mi držku“? Co na to pan Váně?

Nehodlám tohle téma více rozebírat. Zdůrazňuji, že si za svým článkem stojím do posledního 
písmenka a tvrdím, že mám pravdu. Komu se to nelíbí- má prostě smůlu!             Vladimír Šavrda

Výsledky blatenských...
(pokr. ze str. 13)

1. místo DURATEC MTB Kdyně
1. místo SPOKE Kralovický maraton Kralovice

K tomu mi Vláďa napsal sympatický dodatek, 
který rád použiji jako příklad vzájemné komuni-
kace i s ostatními:

„Jsou tam 3 první fleky. Nejhodnotnější 
výkonnostně je asi 7. místo na Kole pro život 
na Zadově. Jinak všem závodˇákům vřele dopo-
ručuji závod DURATEC MTB ve Kdyni. Krutá, 
spravedlivá a zajímavá trať se třemi extrémně 
dlouhými a strmými stoupáními v hezkém do-
mažlickém kraji. Jsem perspektivní kategorie 
50 – 59 let (smajlík).

A Vám přeji hodně hezkých dnů ke svezení!“ 
Vladimír Tuháček.

Josef Etlík
Představovat Josefa široké blatenské, zvláště 

sportovní veřejnosti, je asi zbytečné. Je znám 
mezi cyklisty, turisty, cestovateli i jako „železný 
muž.“ Psát o jeho celoživotních sportovních 
aktivitách je na delší seriál článků o triatlonu, 
desítkách maratónů cyklistických, běžeckých 
a lyžařských. Zůstaneme u cyklistiky. Závodí 
v seriálu silničních závodů Šumavské amatérské 
ligy v nejvyšší věkové kategorii nad 60 let. Ač-
koliv už tuto hranici dávno překročil, měří síly 
a prohání závodníky o mnoho let mladší. Má to 
stále těžší, protože těch mladších každý rok dost 
přibývá. Přesto odolává a pořád patří k předním, 
uznávaným závodníkům. Jako aktivní senior 
stále pracuje. Do zaměstnání ve Strakonicích 
denně dojíždí na kole převážnou část roku. 
Tím si udržuje výbornou výkonnost a fyzickou 
odolnost. V srpnu startoval na Mistrovství světa 
– Světovém poháru veteránů v Sankt Johann in 
Tirol (Rakousko). Obstál na výbornou. Byl jsem 
tam s ním jako doprovod. Ještě před závodem na 
80 km bylo krásné počasí. Chvíli před startem 
došlo k náhlému zvratu. Celý závod (2x40 km) 
se jel na horském okruhu v dešti, v silném větru 
a zimě. Z více než stovky startujících téměř 
polovina nevydržela kruté podmínky a vzdala. 
Josef dojel a umístil se na vynikajícím 31. místě. 
Jako naschvál se do večera udělalo zase pěkně.
Ostatní výsledky silničních závodů r. 2015
3. místo Těškov
4. místo Strakonice – časovka
5. místo Konstantinovy Lázně
7. místo Mariánské Lázně
4. místo Kramolín
9. místo Klatovy, časovka dvojic
4. místo Sušice – Modrava, časovka jednotlivců
4. místo Konstantinovy Lázně – kritérium

V celkovém hodnocení celoročního seriálu na 
něho „zbylo“ 4. místo. Sice výborné umístění, 
ale u sportovců velmi neoblíbené. Bohužel Jo-
sef musel tuto hořkou pilulku polknout během 
sezóny v individuálních závodech celkem 4x!
Závěr:

Prosím o pochopení, že se už nebudu dále 
vyjadřovat k pozitivním ani negativním reakcím, 
jelikož si chci užít klidnou adventní a vánoční 
dobu trochu jinak.

Přeji všem pohodové Vánoce, hodně 
štěstí, zdraví a úspěchů v r. 2015

František Šesták
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Výsledky soutěže ve volejbalu ŽENY 
Tabulka soutěže po 4. kole
1. TJ Fezko „C“ Strak. 14 11 3 25 : 8 25
2. TJ S.Blatná „A“ 15 10 5 22 : 15 25
3. S.Radomyšl 13 11 2 23 : 6 24
4. S.Volyně 12 9 3 19 : 8 21
5. Záboří Žížaly 12 9 3 20 : 11 21
6. TJ ČZ „B“ 13 6 7 14 : 15 19
7. TJ Fezko „S“ Strak. 13 5 8 13 : 18 18
8. SK Řepice 11 6 5 14 : 12 17
9. TJ S.Katovice 13 2 11 6 : 23 15
10. TJ ČZ „A“ Strak. 12 1 11 4 : 22 13
11. TJ Borga Horažďovice 12 0 12 2 : 24 12

Blatenský borec v silových sportech Petr 
Toman přestoupil do nižší váhové kategorie
Rozhodný krok ve sportovní kariéře mu vynesl už dvě prestižní 
vítězství.

Mistrovství Evropy v bench pressu, které proběhlo 8. srpna v Plzni, 
znamenalo pro úspěšného reprezentanta města Blatné v silových sportech 
Petra Tomana / 24 let / poslední start ve váhové kategorii nad 120 kg. 
I když se v plzeňské aréně neumístil vůbec špatně / 9. pozice z patnácti 
soutěžících /, rozhodl se pro dobrovolný přestup do nižší váhové skupiny- 
do 120 kg. „Moji soupeři v kategorii nad 120 kg mají tu výhodu, že jsou 
průměrně o dvacet let starší a o třicet kilogramů těžší,“ zdůvodňuje Petr své 
rozhodnutí, „V Plzni se sešli siláci kupříkladu z Finska, Německa, Švédska, 
Ruska / „Rusové- to jsou skutečně lidské mašiny“ / a vítěz, který pochází 
ze Švédska, zdvihl při svých 150 kg břemeno o váze neskutečných 380 kg! 
Já s tehdejšími 126 kg dal „jen“ 290 kg, pokoušel jsem se ještě o zdvih 
tělesa o váze 300 kg, ale to už se mi nedostávalo sil na dotlačení nahoře. 
V Plzni jsme zastupovali Česko jen dva, a můj kolega, vážící 160 kg, dostal 
do cílového bodu 330 kg. Na tomhle přeboru jsem si tedy jasně uvědomil, 
že tohle zařazení není můj „šálek kávy“, podotýká Petr Toman z Blatné.

Aby mohl změnit váhovou kategorii, musel blatenský borec nadbytečné 
kilogramy shodit. A to se mu skutečně podařilo- nyní váží přesně 117, 
4 kg. „Teď je reálnější dostat se do světové TOP pětky,“ věří si pevně 
úspěšný mladík a jedním dechem dodává, „Myslím, že do pěti let budu 
schopen zdolat břemeno o váze 310 kg. A jak jsem se zbavil těch téměř 
deseti kilogramů navíc? Celkovou úpravou stravy a běžeckými tréninky, 
což se ale odrazilo na mé síle- teď zdvihám o nějakých deset až patnáct 
kilogramů méně. V nižší váhovce to ovšem platí za velmi solidní výkon.“

Změna váhové ka-
tegorie Petrovi sku-
tečně prospěla. Hned 
na následujících dvou 
prestižních soutěžích 
Petr vyhrál. „26. listo-
padu jsem se přihlásil 
na Mistrovství Sever-
ních a Východních 
Čech v silovém troj-
boji. Celkový součet 
775 kg / 250 kg dřep, 
275 kg bench press 
a 250 kg mrtvý tah / mě 

katapultoval až na vrchol. Samozřejmě mi to pořádně zdvihlo sebevědomí, 
nicméně přece jen šlo spíš o „rozcvičku“ před Mistrovstvím Čech v bench 
pressu, co se konalo o čtrnáct dní později v Klatovech. Tam jsem zdvihl 
270 kg- o 40 kg více než závodník na stříbrném postu. Sice jsem vyhrál, 
ale upřímně řečeno, ten den mi to moc nesedlo. Mezi dalšími sedmi soupeři 
mě tak nějak nic nemotivovalo k tomu, abych podal lepší výkon,“ svěřuje 
se Petr Toman.

Nyní ho čeká krátká, oddychová pauza. „Po ní mě zase čeká šichta- 
příprava na Mistrovství republiky 7. března ve Zlíně. Půjde o nominační 
závod na Mistrovství světa ve Švédsku, a tak rozhodně nechci nic podcenit,“ 
prohlašuje blatenský silák.

Za sebou má už osm týdnů intenzivní tělesné „tortury“: „Ordinoval jsem 
si ji čtyřikrát týdně- třikrát do týdne jsem pracoval na silovém tréninku, 
jednou na dynamickém. Hodně obtížné bylo jet na sílu a přitom shazovat 
nadbytečná kila. Dvakrát týdně jsem chodil běhat,“ uzavírá monolog Petr 
Toman, před kterým se blýská slibná sportovní kariéra špičkové úrovně. 
Jednou se docela určitě dostane na seznam významných občanů města 
Blatné.

Poznámka: Velice dobře si na Mistrovství Čech v Klatovech vedl i další 
blatenský borec Jan Paukner, který ve váhové kategorii do 105 kg zdvihl 
břemeno těžké 205 kg a tím si zajistil stříbrnou medaili. O tomto nadějném 
mladíkovi jistě do budoucnosti ještě hodně uslyšíme!

Vladimír Šavrda

Školou povinní svěřenci Šipkařského klubu Šneci 
Bělčice trénují pod vedením kvalifi kovaných lektorů

Po Blatné se začaly, jak už to bývá, rozšiřovat nepodložené fámy. Tento-
krát se týkají šipkařského sportu. Konkrétně malých svěřenců ŠK Bělčice, 
kteří prý trénují v nedůstojném prostředí hostinců. „To je ovšem nesmysl“, 
odmítá tyto „drby“ rázně jednatel zmíněného klubu Pavel Mašek z Bělčic. 
„Tréninky našich dětí probíhají v hezkém prostředí prostorů DDM Blatná. 
A za další- dětské kroužky vedou kvalifi kovaní lektoři volnočasových ak-
tivit i šipek speciálně, kteří mají minimálně pedagogické vzdělání. Určitě 
naše mladé naděje netaháme nikde po zakouřených místnostech. Stejně 
tak už poněkolikáté zdůrazňuji, že šipky jsou rovnocenným sportovním 
odvětvím a nikoliv pokoutnou hospodskou zábavou. Mají svá pravidla, 
turnaje a závodníky, kteří nás často reprezentují i v zahraničí. To stále 
někteří lidé nemohou pochopit.“

Spolupráce mezi ŠK Šneci Bělčice a DDM Blatná / konkrétně ředitelem 
DDM Lubošem Srbem a pracovnicí DDM Marcelou Šebkovou / se vyvíjí 
více než příznivě a slibně. Děti se tam schází každé pondělí od 17. 30 hod., 
dostavit se mohou i začátečníci. „S tímto sportem se může začít už v sedmi 
až osmi letech,“ připomíná Pavel Mašek. Na turnaje se školou povinní 
svěřenci ŠK Šneci Bělčice vypravují do Bělčic, Vrbna, Prahy a Dusičné 
u Českých Budějovic. Pro nejlepšího šipkaře z dětských řad v „Regional 
Cupu“ je připraven nádherný pohár.

Nově zahájí provoz od roku 2015 dětský kroužek pro pokročilejší hráče 
v prostorách bělčické sokolovny. Přesné datum bude ještě upřesněno. Stane 
se tak za vzájemné součinnosti ČSO / Česká šipkařská organizace /, Sokola 
Bělčice a DDM Blatná.

Zatím posledním závodem, kterého se zúčastnila dětská složka běl-
čického šipkařského klubu, byl 13. prosince Český pohár v Praze. Skvěle 
zde zazářili především mezi žáky Ondřej Vít z Blatné / 3. místo / a mezi 
žákyněmi Lucie Mašková z Bělčic / 2. místo /. V příštím roce bude probíhat 
další nábor dětí.

Chystané akce ŠK Šneci Bělčice na rok 2015: Mistrovství republiky 
žáků, juniorů a zástupců věkové kategorie 45+, Český pohár s vloženým 
závodem mládeže- oboje v sokolovně v Bělčicích.

Touto cestou přejí členové ŠK Šneci Bělčice všem lidem dobré vůle 
/ a sportovcům zvlášť / příjemné a klidné prožití svátků vánočních a do 
nového roku 2015 pevné zdraví, štěstí a optimismus.

Poznámka redakce: Od příštího čísla Blatenských listů budou členové 
šipkařského klubu z Bělčic pravidelně každých čtrnáct dní na stránkách 
tohoto regionálního periodika zveřejňovat informace o činnosti a aktua-
litách své organizace.                                                        Vladimír Šavrda

Petr Toman si tímto pokusem získal náskok několika 
desítek kilo.

TJ Sokol Blatná

přeje všem členům, příznivcům i dalším občanům

krásné, spokojené Vánoce

a štěstí, zdraví, pohodu a hodně pohybu

v roce 2015.
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  Stezka odvahy do čertovského pekla
Naši žáci se stejně jako jiné děti školou po-

vinné již v předstihu „těší“ na čertovské řádění. 
A když se přiblíží skutečný termín příchodu 
pekelného průvodu, ještě více je mezi nimi 
cítit napětí z očekávaných okamžiků. 
Pečlivě se učí společné písně, kterými 
by mohly vzácnou návštěvu potěšit. 
Hledají i další způsoby, jak co nejvíce 
zabavit ty, kteří by se mohli ptát na 
jejich chování a možná je i potrestat 
za všechny prohřešky.

Pátek 5. prosince 2014. Mikuláš, 
anděl i několik nezbytných čertů 
ohlásilo svoji návštěvu na 11. hodinu. 
Jak ale nezbedné žáky, kteří myslí už 
jen na jediný okamžik, do té doby 
zaměstnat? Soutěže a hry budou tím 
nejlepším, co zabaví jejich roztěkanou 
pozornost. Třídy a ředitelna se na 
nezbytnou dobu přeměnily na různá 
stanoviště, mezi kterými se žáci po-
hybovali a plnili zajímavé úkoly. Vý-
chozím bodem na jejich cestě školní 
budovou byla tělocvična. Tady měli možnost 
účastnit se zábavných soutěží v rytmu diskotéky. 
Celou svoji pouť pak zakončili na chodbě před 

jídelnou, kde pro ně bylo přichystáno hrůzostraš-
né bludiště plné tmy a strašidelných zvuků. Tady 
měli splnit úkol poslední. Překonat svůj strach 
a získat důležitý dokument, kterým se prokáží.

Pak již plni dojmů dorazili zpátky do tělo-
cvičny, kde si hrdinně vyměňovali své zkuše-
nosti a poznatky. To ale nebylo zdaleka vše. Do 
tělocvičny brzy nato vtrhli i očekávaní hosté. Po 

počátečním hlučném úvodu se zklidnili a s naši-
mi dětmi konverzovali. Většina žáků musela na 
kolenou před svatým Mikulášem slíbit zlepšení 
svého chování a odstranění vážných nedostatků 
a prohřešků. Došlo i na pár ran proutěnými 
košťaty, ale jen symbolicky. Atmosféra na místě 

nebyla tak napjatá, hlavní čert svými 
vtipnými poznámkami vykouzlil 
dokonce úsměvy na nejedné tváři. 
Každý byl obdarován balíčkem 
s dobrotami, obě společné písně s ky-
tarou se také líbily, a tak pekelníci 
i s doprovodem zamávali na pozdrav 
a opustili školní budovu.

Teprve teď došlo na odvážná 
slova všech přítomných, ze kterých 
opadlo všechno napětí. Proto bylo 
rozumné dojít společně do jídelny 
na chutný oběd a pak žákům dopřát 
ještě trochu svobodného pohybu při 
sportovních aktivitách.

Celý den se, myslím, vydařil 
a teď zase můžeme zapomenout na 
všechny vyřčené sliby. Vždyť zúčto-
vání našeho chování přijde zase až za 

rok. A to je dlouhá doba.

Mgr. Petr Šavrda,
ZŠ Holečkova, Blatná

Sdružení amatérských sportovců
zve srdečně příznivce stolního tenisu na

PŘEDVÁNOČNÍ TURNAJ 
V PING-PONGU

který se uskuteční 23. 12. 2014
od 14.00 hodin v buzickém hostinci 

U ČILÁKA
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Oznamuji ,
že obnovuji svoji holičsko-kadeřnickou činnosti 

v kadeřnictví ŠAMUR
J. P. Koubka 6 v Blatné, tel: 383 422 143.

Jana Janotová, Podruhlí 14

Moje pracovní doba:
Po 12:30 - 17:00
Út 8.00 - 14:00
St 12:30 - 17:00
Pá 12:30 - 17:00

Přejeme vám od srdíček
chvíle klidu v záři 

svíček,
pohodu, úsměv ve tváři,

v příštím roce ať se
vám vše vydaří!

Veselé Vánoce a šťastný
Nový rok přejí strážníci
Městské policie Blatná
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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

INZERCE�

     
   St ední odborné u ilišt  
               BLATNÁ    

 
U Sladovny 671 

                            388 16 Blatná 
 
 
Nabízíme provedení t chto prací: 
 

veškerou diagnostiku, se ízení 
a opravy osobních a užitkových 
automobil  v etn  kontroly 
a se ízení geometrie podvozku 
novou 3D diagnostikou 
servis klimatizací vozidel 
m ení emisí zážehových 
i vzn tových motor  v etn  p ípravy 
vozidel na technickou kontrolu 
opravy traktor  a zem d lské 
techniky 
základní kurzy sva ování, 
doškolování a p ezkušování svá e  

 P íjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod. 
 na tel. 383 412 335, 383 412 333 
 

Další informace: tel.: 383 412 320 
info@soublatna.cz
www.soublatna.cz

PAŠTICKÁ 1135 (vedle VISHAY)  

E-mail: migersro@tiscali.cz

Skladem více než 500 000 m2

Autodíly –    
    železářství

MAREK CHVÁTAL

  náhradní díly Škoda 
      + zahraniční vozidla
  autodoplňky, maziva, oleje
  výroba klíčů
  prodej vložek, zámků, kování
sjednocování a oprava vložek FAB,
      TITAN
  elektrické a ruční nářadí
  vruty, šrouby, hmoždinky, kotvy

Provozní doba: Po-Pá 7.30 - 16.30
 So 8.00 - 11.00

J. P. KOUBKA 81, BLATNÁ
tel: 777 024 366, 383 422 111
e-mail: chvatalm@seznam.cz

Vína, dárková balení,
ol.olej, franc.paštiky, káva
olivy, vinné punče, mošty

16 druhů stáčených vín
Nově - Crianza, Vranac, Irsai Oliver 

B.Němcové 36 proti zastávkám AD
So 20.12. zavřeno,

Zlatá neděle 9-12 hod.

Insolvenční správce 
prodá 

rodinný dům čp. 63 
v Bělčicích

Cena 500 000,-Kč.

Bližší informace na 
tel.608 951 955
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ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

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

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






Při větším množství zajistíme odvoz vlastními auty,
možná kontejerizace, likvidace technologií.








Hledám paní nebo slečnu z Blatné 
a okolí na hlídání 3- letého syna. (od 

února na 8 hod. denně)
tel. 602 283 765

Mgr. Dušan Havlena, advokát
J.P. Koubka 81, 388 01 Blatná
Kontaktní telefon: 722905684,
Email: Ak.Havlena@gmail.com, www.ak-havlena.cz,

Poskytuji právní služby ze všech oblastí práva, včetně zastupování před soudy
a jiným úřady,

V případě, že se nacházíte v tíživé fi nanční situaci, vyhotovuji návrhy na povolení oddlu-
žení - osobní bankrot! Garantuji profesionální přístup za velmi příznivou cenu(možno 
vyhotovit i online).

Firma Interiéry a schodiště, s. r. o. 
hledá zájemce na následující pracovní pozice:

 přípravář/technik pro výrobu nábytku
min. vzdělání VOŠ

 obsluha CNC strojů
seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevo-
obráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků

 dělník dřevozpracující výroby truhlář 
(převážně ruční)
truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v pří-
buzných oborech

Pracoviště: Interiéry a schodiště, s. r. o.,
Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice

Pracovní poměr: nástup možný ihned
Kontaktní osoba: p. Fiala tel. 602 469 850, 

interiery@interiery-schodiste.cz
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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 
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