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Studentky SOŠ Blatná opět na Moravě –
v soutěži Region Regina 2014
V pátek 17. ledna 2014 jsme se vrátily ze 17. ročníku soutěže o královnu regionu
České republiky, která se, tak jako v minulých letech, konala na brněnském
výstavišti v pavilonu P v rámci Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu GO
a Regiontour 2014.
Rády bychom se s vámi podělily nejen o zážitky ze soutěže, ale chtěly bychom vás také seznámit s tím, o co v této soutěži jde. Především každá soutěžící představuje svůj region nebo město,
ve kterém žije. Nás zastupovala studentka SOŠ Blatná, oboru obchodní akademie 3. C, Kristýna
Hrušková, ze třídy Ing. H. Augustinové.
Soutěžila ve čtyřech disciplinách:
1) Můj region – prezentace byla v zajímavé formě, Kristýna si připravila vystoupení jako
průvodkyně města Blatná a turistům představovala Blatensko. Svoji prezentaci také postavila na
regionálních produktech – blatenský kapr, pivo Blateňák a bylinný blatenský likér.
2) Krajový prvek – tato
prezentace byla obzvlášť
poutavá. Kristýna se stala
redaktorkou televize Regina
a představila ve své reportáži školu paličkování ze
Sedlice. Její spolužačky
předváděly s velkým úspěchem techniky paličkování
a s radostí odpovídaly na
dotazy redaktorky o všem,
co se váže k paličkování.
V této disciplíně byla také
zapojena dvě děvčata ze
ZŠ TGM Blatná Nikola
Vernerová a Jesika Sýbková,
které paličkování ovládají.
Na škole navštěvují kroužek
paličkování, který vede paní
Marie Lerochová. Svým výkonem přesvědčila Kristýna
s děvčaty porotu a získala
cenu za originalitu provedení krajového prvku Škola
paličkování.
3) Volná disciplina –
Kristýna se spolužačkami
zahrála ukázku z pohádky
Šíleně smutná princezna,
která se točila v 70. letech na
blatenském zámku. Scénář
ovšem upravily pro moderní dobu a velmi vtipně
ztvárnily dialog V. Neckáře
a H. Vondráčkové.
4) Krajové jídlo – v letošním roce jsme představily opět blatenského kapra. Tentokrát byl připraven jako rybí placičky. Takto upravený kapr zaujal každého porotce a velmi ho ocenil výherce
televizní soutěže Masterchief 2012, Petr Jonáš, který byl váženým členem poroty.
Kristýna Hrušková vyhrála cenu za originalitu krajového prvku. Velkou radost jí udělaly všechny ceny, kde byl, mimo jiné, i zájezd pro 2 osoby v České republice. Pyšnit se však bude knihami,
kosmetikou a krásným medvídkem. Jsme rády, že náš krajový prvek byl vítězným, že jsme se opět
přičinily o propagaci našeho regionu a naší školy. Pro všechny kuchaře i nekuchaře přikládáme
letošní recept na kapra – rybí placičky. Přejeme všem dobrou chuť.
Na závěr děkujeme všem sponzorům – Svazku obcí Blatenska, Blatenské rybě a Sedlické krajce
a všem, kteří nám pomáhali při nacvičování a finančně nás podpořili. Poděkování patří rovněž všem,
kteří nás doprovázeli a podporovali. Krásnou tečkou za soutěžním dnem bylo osobní předání krásné
květiny a cen od Ing. Jiřího Roda, starosty města Sedlice. Velmi si vážíme poděkování a uznání
našeho úsilí od Ing. Radky Vokrojové, manažerky Svazku obcí Blatenska. Je nám ctí reprezentovat
Blatensko, krásnou oblast jižních Čech, kde žijeme.
Studentky 3. C obchodní akademie, SOŠ Blatná

Rybí placičky
• asi 250g vařené nebo pečené ryby bez kosti

• asi 250 g vařených brambor
• 2 lžíce tekutého másla
• 2 vejce

• 1 cibule

• sůl, pepř

• šálek strouhanky
• tuk na smažení
K podávání:
• 1 lžíce pikantní hořčice
• 1 žlutá paprika
• 1 rajče

• 1 ledový salát
Postup:
Rybí maso rozebereme na malé kousky a vmícháme do prolisovaných brambor. Přidáme
petrželku, pepř, máslo a ušlehané žloutky.
Z hmoty utvoříme malé placičky, obalíme je
v rozšlehaných bílcích a strouhance a osmažíme na tuku po obou stranách.
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U Aktuality
Omluva za nepravdivé informace
v článku o vystěhování rodiny
Holečků ze Střižovic
V minulých Blatenských listech ze dne
24. ledna 2014 jsem uveřejnil článek o vystěhování rodiny Holečků ze Střižovic v padesátých letech. Bohužel jsem tam napsal několik
nepravdivých údajů, týkajících se bratrů Emila
a Bohumila Knížových ze Střižovic.
Předně bratři Knížové, jak bylo zjištěno dodatečně, nikdy nebyli členy KSČ. Ani tvrzení,
že se jeden z bratrů Knížových pomátl kvůli
špatnému svědomí na rozumu a skončil v psychiatrické léčebně, se nezakládá na pravdě. Bratři
Knížové rovněž ze své pozice nemohli nařídit ani
zavinit vystěhování rodiny Holečků ze statku ve
Střižovicích.
Chtěl bych se rodině Knížů touto cestou
omluvit za zveřejnění nepravdivých údajů a použití necitlivých výroků. Moc svého pochybení
lituji.
Dodatečně kontaktovali redakci Blatenských
listů ještě někteří lidé s tím, že v článku o vystěhování rodiny Holečkových ze statku ve Střižovicích jsou další dezinformace a nepřesnosti. Za
případné nesrovnalosti se samozřejmě omlouvám- nikdy jsem nechtěl a nechci publikovat
zprávy, nezakládající se na pravdě. Pokud by se
uvedení jedinci rozhodli svá stanoviska uveřejnit
právě v našich Blatenských listech - poskytnutí
prostoru pro jejich vyjádření je samozřejmostí!
Není ovšem pochyb o tom, že se rodina
Holečkova stala obětí kolektivizace a že utrpěla
těžké životní rány a byly na ní spáchány nemalé
křivdy.
Vladimír Šavrda

Blatná 7. února 2014
se v 19 obcích
(Blatná, Sedlice, Lnářský
Málkov, Vrbn o , K a d o v,
P o l e , Tc h o řovice, Hajany, Chlum,
Bezdědovice,
Lnáře, Kocelovice, Buzice,
Pacelice, Škvořetice, Uzenice, Uzeničky, Záboří
a Doubravice). Na Blatensku přinesli koledníčci
ve 28 kasičkách neuvěřitelných 75 371 Kč. Celkový výsledek sbírky Oblastní charity Strakonice
je 215 607 Kč z 59 obcí. 65 % výtěžku zůstane
Oblastní charitě Strakonice, která peníze využije na koupi ojetého automobilu pro zajištění
dostupnosti poskytovaných služeb (domov pro
seniory, osobní asistence, pečovatelská služba,
odborná sociální poradna), 15 % poputuje do
diecézní charity v Českých Budějovicích, která
peníze předá na charitní projekty v diecézi,
nejméně 10 % půjde na humanitární pomoc do
zahraničí a 10 % připadne na režii sbírky (např,
kalendáře, cukříky, odměny pro koledníky,
kasičky, samolepky, propagace). Podrobnosti
o výtěžku sbírky v jednotlivých obcích a Tříkrálovém koncertu naleznete na http://charita-strakonice.cz.
Ráda bych poděkovala všem lidem, kteří
vlídně přijali tříkrálové koledníčky, přispěli do
pokladničky a někdy i dali nějaký ten pamlsek
unaveným „králům“. Dále patří velký dík všem
dobrovolníkům – vedoucím skupinek i dětem,
které se s nadšením zapojovaly a neúnavně zpívaly u každých dveří, které se otevřely.

UPOZORNĚNÍ!
Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ BUDE

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO
ČÍSLA
BLATENSKÝCH LISTŮ

NEODVOLATELNĚ
V PÁTEK 14. ÚNORA
Tříkrálová sbírka
na Blatensku
V letošním roce se povedlo, že koledníčci
vyrazili do obcí na Blatensku v nebývalém počtu. Tříkrálové sbírky se zde aktivně zúčastnilo
76 dětí a 23 vedoucích skupinek. Koledovalo
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A tak i my vám tentokrát předkládáme jeden
ze staročeských receptů, kterým můžete obohatit
svůj jídelníček. Získáte tak dobrotu bez chemie
a konzervačních látek.
JÁTROVÁ PAŠTIKA
500 g kachních nebo drůbežích jater, 500 g
vepřového bůčku, 100 g slaniny, 4 lžíce koňaku,
muškátový oříšek, pepř, sůl
Nejdříve nakrájíme asi 150 g jater na půlcentimetrové plátky a dáme je stranou. Ostatní játra
dvakrát umeleme s vepřovým bokem, osolíme,
opepříme, strouhneme muškátového oříšku
(podle fantazie můžeme dodat i naše oblíbené
zelené koření) a přilijeme koňak. Vše dobře
promícháme. Kameninovou, litinovou nebo
ze žáruvzdorného skla misku vyložíme plátky
slaniny, na které rozetřeme půlku masové směsi,
poklademe plátky jater a znovu vrstvíme mleté
maso. Vršek poklademe plátky slaniny. Pečeme
zvolna v troubě přikryté pokličkou nebo alobalem asi dvě hodiny. Paštiku podáváme s bílým
nebo celozrnným pečivem.
LIDOVÉ ŘEMESLO JE TU PRO VÁS
VŽDY V SOBOTU DOPOLEDNE V PRŮJEZDU POD BLATENSKOU VĚŽÍ
Od počátku letošního roku nás pravidelně
můžete zastihnout každou sobotu dopoledne
od 9.00 – 12. 00 v průjezdu u obchodu s textilem pod blatenskou věží. I když zatím jen
pomalými krůčky se blíží letošní jarní svátky,
už nyní u nás můžete dostat celou řadu výrobků z naší velikonoční nabídky. Např. řehtačky i velké s klikou (viz foto), klapačky pro
nejmenší, píšťalky, dřevěné praky, hliněné
kuličky pro jarní hru i s plátěnými pytlíčky, také pytlíčky na bylinky a jiné poklady,
dále potom slaměné ošatky v současné době
velmi oblíbené pro vás, kdo pečete domácí
chléb, malované perníčky i domácí preclíky
a mnoho dalšího, co potěší vaše blízké, které
mnohdy chcete obdarovat třeba jen nějakou
maličkostí.
Znovu se objeví v naší nabídce jablečný
mošt z českých jablíček bez konzervantů.
A závěrem ještě něco z moudrosti našich
předků:
Čiň ty, co máš, a nech lidi mluviti, co chtí.
Eva Fučíková - lidové řemeslo

NA SVATOU DOROTU, TEČE RÁDO DO
BOTŮ (6. 2. )
SVATÁ DOROTA ROZDÁVÁ PTÁČATŮM
PÍSNIČKY
ÚNOR DLÁŽDÍ CESTU K JARU
Letošní zima, zatím mírná, přechází do druhého měsíce, dny se prodlužují, ptáčkové se občas
ozývají. Nastala doba masopustů a taškařic,
dobrého jídla a pití.
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Zprávy

TS Blatná
Obnova veřejného osvětlení
– ulice Fügnerova
I v roce 2014 pokračují Technické služby s obnovou, respektive
s rekonstrukcí veřejného osvětlení v Blatné. Jako první byla provedena
výměna 6 kusů koncových svítidel za nová led svítidla typu
Philips BGP o výkonu 90 W
v ulici Fügnerova. Jedná se
skutečně o velmi účinné zdroje
veřejného osvětlení, což může
každý občan posoudit sám při
projíždění touto ulicí.
Věříme, že postupnými pracemi prováděnými v rámci rekonstrukce veřejného osvětlení
dojde k bezpečnějšímu pohybu
chodců, cyklistů na komunikacích a také řidiči motorových
vozidel budou mít jistě větší
pocit bezpečí při projíždění
městem v nočních hodinách.

Rozšíření veřejného osvětlení
– nový hřbitov
Vzhledem k tomu, že bude v dohledné době docházet k rozšíření počtu
nových hrobových míst, byly v této souvislosti provedeny v měsíci lednu
práce na rozšíření veřejného osvětlení
v areálu nového hřbitova.
Byl proveden výkop a uložení nového
kabelu v délce cca 50 bm a umístěny dva
nové sloupy z tvrzeného plastu, které byly
osazeny novým typem svítidel typu BETY
s výbojkou NAVT o výkonu 70 W. Vzhledem k horšímu přístupu pro techniku byly
prováděny veškeré výkopové práce ručně.
Věříme, že i tímto krokem přispějeme
k příjemnému prostředí míst posledního
odpočinku.
Přikládáme fotografii z prováděných
výkopových prací.

Údržba veřejné zeleně
Vzhledem k příjemnému lednovému počasí mohly Technické služby
města Blatné, s. r. o. zahájit svou činnost i na úseku údržby veřejné zeleně. Hlavní činností na
tomto úseku bylo provedení ostříhání větví
na lípách, které lemují
hlavní blatenské ulice
jako např. T. G. Masaryka, Tyršova, Jana
Wericha, Šilhova a dále
pak v odlehlých lokalitách (Nábřeží Husovo).
Došlo i na značný
prořez dřevin v ulici
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Fügnerova směrem od sila na osadu Řečice a k zahájení úprav velkého
množství dřevin u propustků u polní cesty směrem od silnice směrem na
Skaličany k budově bývalého špýcharu.
Přikládáme fotografie z prováděných činností pracovníků na veřejné
zeleni.

Pololetí školního roku 2013/2014
v MŠ Vrchlického, Blatná
– Po prázdninách se v naší školce sešlo 74 dětí. Ty, které to tu už znají,
i ty, které k nám přišly poprvé. Nejmladší navštěvují třídu „Koťátka“,
starší jsou „Myšky“ a předškoláci chodí do „Motýlků“.
– Už od září zahájily činnost kroužky anglického jazyka pí. uč. Strnadové
a tělovýchovný pí. uč. Vrátné.
– Zavítalo k nám Divadlo her a kouzel, se kterým si děti zahrály na
KOUZELNÍKY.
– Předškolní děti vystoupily na vítání občánků.
– V říjnu se uskutečnil výlet vlakem do Březnice, který byl spojen s návštěvou zámku.
– Přivítali jsme u nás Divadlo Kašpárek, které sehrálo pohádku „Včelka
Mája“.
– Děti se učily vykrajovat a zdobit posvícenské hnětynky, seznámily se
s pečením štrůdlu.
– Proběhlo také fotografování děti s vánoční tématikou.
Listopad přinesl hodně kulturních akcí. Starší děti navštívily městskou
knihovnu, kde pro ně byl připraven program „Šmoulování“.
– Do naší MŠ zavítalo divadlo LUK s pohádkou „Medvíďata“, viděly jsme
i představení „O hvězdě a pacholátku“.
– Pro rodiče proběhla schůzka s logopedkou pí. Mgr. J. Vavřincovou.
Prosinec začal jako každý rok Mikulášskou nadílkou, všichni dostali
balíček sladkostí.
– Děti byly dvakrát na návštěvě v ZŠ TGM. Při první si v pracovní dílně
společně vyráběly vánoční dekorace, při druhé si zazpívaly koledy. Ve
škole J.A.K se zase zúčastnily akce „Prvňáčkem na zkoušku“. Uskutečnila se návštěva výstavy „Mraveniště“ v Písku. Poslední týden už
byl zcela vánoční. Do každé třídy nám Ježíšek nadělil mnoho krásných
dárků od panenek, autíček, stavebnic a knížek až po CD s pohádkami
a písničkami. Na besídkách děti předvedly svým nejbližším, co se všechno od září naučily. Společně si pak všichni vyráběli vánoční dáreček,
zpívali koledy a ochutnávali cukroví. S přáním krásných Vánoc se pak
rozloučili a prožili volné dny se svými rodinami.
Leden nám začal pracovně. Předškolní děti se připravovaly na zápis do
1. třídy. Opakovaly písničky, říkanky, počítaní, kreslení, barvy a tvary
a mnoho dalšího.
Všichni jsme si také užili pohádky „O Smolíčkovi“ a „Nafrněné princezně“.
První půlka školního roku je za námi. Těšíme se, že i v té druhé se toho
spoustu naučíme a prožijeme v naší školce hodně hezkých chvil.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Blatná, Vrchlického
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Obrovský úspěch studentek SOŠ Blatná v soutěži
„Středoškolák roku 2013 v účetnictví“
V prosinci minulého roku proběhla celostátní soutěž z účetnictví „Středoškolák roku v účetnictví pro školní rok 2013/2014“, kterou pořádala
Soukromá vysoká škola ekonomická (SVŠE) Znojmo. Soutěžící řešili formou
on-line testů část teoretickou a praktické účtování různých příkladů. Slavnostní vyhodnocení a předání cen proběhlo dne 28. 1. 2014 ve Znojmě.
V konkurenci 1398 studentů z celé České
republiky si vedly skvěle studentky 4. ročníku
Obchodní akademie Střední odborné školy,
Blatná. Tři dívky se dostaly do první desítky
a předstihly studenty ze středních škol ekonomického zaměření v širokém okolí Blatné!
Konkrétně Jitka Heřmanová se umístila na 5.
místě, Denisa Hořejší na 7. místě a Nancy Janásková na 9. místě! Výsledky s umístěním prvních
třiceti z více než tisícovky soutěžících najdete
na stránkách SVŠE http://www.svse.cz v sekci
Ze života školy a podsekci Soutěže a semináře.
Tento úspěch svědčí o vynikající úrovni
ekonomických předmětů vyučovaných na SOŠ
Blatná, především předmětů Ekonomika a Účetnictví, které se vyučují v učebnách výpočetní
techniky s využitím nejmodernějšího softwaru
používaného v ekonomické praxi.

Jitka Heřmanová, Denisa Hořejší a Nancy
Janásková reprezentují SOŠ Blatná na další
celostátní soutěži z účetnictví „Má dáti/Dal
2014“ ve Znojmě.
Pro čtenáře Blatenských listů byly úspěšným
dívkám položeny otázky:
Jaké jsou Vaše plány, cíle a sny do budoucna?
Jitka: Ráda bych pokračovala v ekonomickém oboru. Ekonomika a účetnictví mě baví,
jsou to zajímavé předměty. Zatím nejbližší plány
jsou odmaturovat a dostat se na vysokou školu.
Denisa: Mé současné cíle jsou odmaturovat
a dostat se na vysokou školu.
Nancy: Chci odmaturovat a dostat se na VŠ.
Poté bych ráda pracovala v zahraničí.
Chystáte se uplatnit Vaše znalosti účetnictví
studiem na vysoké škole? Jakou vysokou školu
se chystáte studovat?

Jitka: Ráda bych nastoupila na Západočeskou univerzitu v Plzni, obor Podniková ekonomika a management, jehož součástí by mělo být
právě zaměření na finance a účetnictví.
Denisa: V účetnictví chci pokračovat, ale
spíše se zaměřím na ekonomiku. Chci studovat
na Vysoké škole ekonomické v Praze
Nancy: Chci dále studovat účetnictví a ekonomiku, popřípadě management. Chtěla bych se
dostat na Západočeskou univerzitu v Plzni nebo
na VŠTE v Českých Budějovicích.
Co byste řekly k průběhu soutěže „Středoškolák
roku 2013“?
Jitka: Soutěž byla velmi zajímavá a měla
i překvapivý výsledek. Myslím, že ani jedna
z nás nepomyslela na umístění v první desítce.
Denisa: Chvilkami jsem se u účtování dost
„zapotila“. Výsledek byl pro nás velké překvapení.
Nancy: Některé otázky byly záludné, ale
povedlo se nám to zvládnout bezvadně.
Chcete ještě něco dodat?
Denisa a Nancy: Už se všechny těšíme na
soutěž „Má dáti/Dal 2014“ ve Znojmě.
Aleš Drobník

BLATENSKÁ RYBA

POZVÁNKA NA

Dětský maškarní bál,

ÚNOR 2013

který se uskuteční
v sobotu 15. 2. 2014 od 14.00 hodin
v buzickém hos nci U ČILÁKA
Veselé soutěže – hodnocení nejlepších
masek – spousta hudby a sladkos

Ryby mražené:
Pstruh mražený, bal. 2 ks – 500 gr
59,50 / Kč/ bal
MAHI MAHI, cca 1 kg
139 Kč/ kg
Kapr filet
210 Kč/ kg
Ryby uzené:
Losos.
Makrela
Maréna

25 Kč/ 10 dkg
9,90 Kč/ 10 dkg
19,50 Kč/ 10 dkg

Drůbež mražená:
Husa s droby – 3,4 kg
Krůta – 3,6 kg
Kuřecí prsa (balení 2 kg)
Kuřecí čtvrtě, bal 10 kg
Kuřecí stehenní řízek
(balení 2 kg)
Farmářské kuře

89,50 Kč/ kg
89,50 Kč/ kg
99,50 Kč/ kg
39,90 Kč/ kg
79,50 Kč/ kg
85 Kč/ kg

Ovoce a zelenina:
Jahody – balení 2,5 kg
49,50 Kč/ kg
Zelenina s kukuřicí 350 g
10,90 Kč/ bal
Zelenina pod svíčkovou 350 g 11,90 Kč/ bal
Ostatní:
Listové těsto – 400 g
Americké brambory –
bal. 2,5 kg
Br.hranolky - balení 2,5 kg
Sýr 30%, cca 2 kg

12,50 Kč/ ks
24,50 Kč/ kg
22,50 Kč/ kg
145 Kč/ kg

Uvedené ceny s DPH.
Akce platí do vyprodání zásob.

Srdečně zve
TOP manažer hos nce Petr Samec

Program na únor 2014
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/prarodičů
Vítána jsou vícerčata ☺
odpoledne:
PO 15:00 – 16:00 Šikovné ploutvičky – výtvarný kroužek pro děti od 3 do 6 let
PO 16:00 – 17:00 Výtvarný kroužek paní Vydrové - pro děti 1. a 2. tříd ZŠ
ÚT 16:15 – 17:00 Angličtina s Kapříkem – kroužek angličtiny pro děti od 3 let
ÚT 17:00 – 19:30 STOB – kurz snižování nadváhy
ČT 15:00 – 15:45 Veselé pískání – hra na zobcovou flétnu, nácvik správného
dýchání pro děti od 3 let
- zájemci se mohou hlásit přímo v MC nebo mailem: mckaprik@seznam.cz
Program na pondělky a středy
10.2. Holubička z papíru
12.2. Beruška
17.2. Větrník

19.2. Krmítko pro ptáčky
24.2. Květiny z vlny
26.2. Zasněžená chaloupka

- více na www.mckaprik.estranky.cz
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Anonym do koše

Všechno - jen ne lyže!

Můj článek o obnově Občanské demokratické strany v minulém čísle BL
hnul žlučí anonymovi „Za voliče – ODS hlas nikdy!!!“, který se podivuje,
že právě já chci obnovovat ODS a před komunálními volbami oslovovat
elity, když mám záznam ve svazcích StB.
Ubožák, který se mě pokouší zastrašit vyhrožováním o rozšíření
informace o mé registraci ve svazcích STB, má smůlu. Ta informace je
poměrně snadno dosažitelná. StB mě skutečně do svých svazků v roce 1977
zavedla jako KTS (kandidáta tajného spoluprácovníka - což byl jedinec,
kterého chtěla StB získat za tajného spolupracovníka, ale spolupracovníkem nebyl a ke spolupráci se nijak nezavázal). To jsem nikterak nemohl
ovlivnit – prostě si mě vybrali. Co jsem ale ovlivnit mohl a také udělal,
bylo odmítnutí takové spolupráce. Mému rozhodnutí, že spolupráci přes
obavy z možných následků pro mne a mou rodinu odmítnu, předcházelo
několik bezesných nocí.
Stejně odmítám zbabělé anonymní podrazáctví a udavačství i dnes.
Dokonce mě vlastně netěší, že se tak hnusně projevuje politický oponent
ODS, věřím, že je to spíš výjimka.
Zdeněk Malina - předseda MS ODS Blatná

Tak je to tady! Pro nás v Blatné - a vlastně i v celé republice - sice spíš
v televizi, než na chodnících - ale co naplat, sníh už přece jen padá. Sem
tam. A tak se mi vybavila fůra vzpomínek.
Za Rakousko-Uherska byla plnoletost až ve čtyřiadvaceti letech, a tak
moje milá maminka si toho důstojníčka, co u nich v Sarajevu sloužil, vzít
nemohla. Odkudsi z Moravy! - co to může být za člověka, ohodnotili to
rodiče. Takže se naši brali hodně pozdě, tehdy dokonce ještě navíc v Polském Sanoku, kam otce přeložili. Tam jim zemřel první chlapec, pak, už
za republiky na té Moravě, ten druhý - děti tehdy ještě umíraly často - a už
si mysleli, že prostě děti mít nebudou. A pak - po desíti letech - se máma
cítila jaksi divně, ale myslela si, že už to bude k přechodu.
A ten „přechod“ najednou začal kopat - a byla jsem to já. Rodičů
pozdní dítě.
Umíte si představit, co se mnou nadělali! Nic jsem nesměla, nikam
sama, s dětmi si hrát jen pod maminčiným bdělým okem. A vůbec nejstrašnější pro mne byla zima. Nejen, že mi otec chodil naproti ke škole
s obrovským šedým háčkovaným plédem, do kterého mne zabalil, abych
nenastydla (samozřejmě jsem měla angíny v jednom kuse), což budilo
posměšné pokřikování spolužáků, ale nejen to, házeli po mně tajně blátem
a já jsem pak doma dostala viks, že se neumím udržet v čistotě. Ale přišla
doba sáňkování - doba hrůzy. ještě jako školačku mne na kopec vodil otec,
posadil na sáňky a držel za provaz, mírně utíkal i se sáňkami z kopce,
abych nemohla jet moc rychle a nenatloukla si. Okolní děti tyhle scény
milovaly a není tedy divu, že jsem se rok co rok účasti před odchodem
z domu bránila řevem.
Pak mne v dospělosti osud zavál jako kulturní referentku na zotavovny
ROH. Ajajaj! Kdož mohl tušit, že v zimě mi připadne i povinnost učit
ty slabší rekreanty-lyžaře základům krásného umění a aspoň při tom
nespadnout. Ty, co už uměli fičet z kopců jako ďábel, měl na starosti
kolega sporťák. A tak před začátkem sezony jsme povinně vyjeli na kurz
do horské chaty nad Pecí. Nahoru jsem lyže ještě vynesla, aniž bych přiznala, že je držím v ruce poprvé, ale druhý den při nástupu na výcvik se
to už utajit nedalo.
„Cože, ty neumíš lyžovat? No, tak se naučíš, nic to není!“ No - nebylo.
Sebrala jsem všechnu odvahu a spustila se rovnou z kopce a stal se ten
zázrak, že jsem nejen jela, ale nespadla. Ta nádhera! A profičela jsem
instruktorce mezi špičkami lyží a nosem a jela a jela, všichni se za mnou
řítili s hulákáním „spadni, spadni, tak spadni!!!“ No vlastně už mne ta
odvaha přešla a byla bych ráda vyhověla, ale jak? A tak jsem si to zafičela
rovnou za chalupu pod strání a konečně spadla - hlavou rovnou do hnojiště
za chalupou - do měkkého, o to nic, ale ty konce! Za posměšného pokřiku
jsem se dopotácela zpět do naší chaty, svlékla se až do kůže, vykoupala,
všechno ze sebe vymáchala ve vaně a sušilo se to na topení celé dva dny.
Bylo by to prima, protože nebylo v čem vyjít ven a pokračovat v učení,
jenže „Bůh hor“ se mi pomstil. Snad to bylo horskou vodou, nebo čím, ale
mohla jsem rovnou bydlet na záchodě, nestálo za to vůbec odcházet. No,
vlastně jsem tam strávila i noc, s dekou přes ramena, protože vracet se do
postele byla zbytečná cesta. Jenže vedení kurzu i můj sporťák si mysleli,
že ten průjem jen předstírám ve snaze vyhnout se lyžování, a tak mne za
dva dny vyhrůžkami přiměli v doschlém oblečení opět nastoupit. Tentokrát
jsem popojížděla už opatrněji po kousíčcích - jenže má střeva s takovým
výletem nesouhlasila. Prostě se to nedalo odložit - keříček nikde - a tak
jsem zaťala zuby, odložila stud a sundala kalhoty rovnou na svahu. Na to,
abych sundala lyže nebyl čas.
Nikdo mi ale neřekl, že si je musím narychtovat po vrstevnici, aby se
samy nerozjely.
Rozjely se, potvory, a tak jsem bezmocná, nahatá, s nohama od sebe
sjížděla po zádech tou pokořující „via exkremento“, až mne zas nějaká
přírodní překážka zarazila. A opět bylo co prát. Schválně - jakou přezdívku
myslíte, že mi už pak nikdo neodpáral? Říká se tak jednomu nevinnému
broukovi, co si valí svou kuličku.
Venca

Švédsko
očima diplomata
a cestovatele
O své zážitky a dojmy ze Švédska se podělí dva
Blateňáci, které spojuje nejen to, že jsou vášniví
cyklisté a že spolu absolvovali v roce 2009 kultovní
cyklistický maratón kolem jezera Vättern, druhého
největšího jezera ve Švédsku (300km).

RNDr. Jan Kára (1953)

Prožil ve Švédsku 4 roky (2007 – 2011) a jako velvyslanec České republiky
měl možnost zblízka poznat nejrůznější aspekty života ve Švédsku
od královského paláce až po odlehlé kouty švédské Arktidy.

František Šesták (1941)

Navštívil Švédsko jako vnímavý cestovatel
v letech 2009 a 2011 a odnesl si odtud řadu zážitků,
které obrazově zpracoval a o kterých dovede poutavě vyprávět.

čtvrtek

13. února

2014 od 17:30

Blatná – projekční sál prodejny MAKO
Vstupné 50,- Kč,
členové Klubu přátel Blatenska zdarma
Akci bude předcházet od 17:00
valná hromada Klubu přátel Blatenska.
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KD Myštice

U Labutě

18:00

Zájezdní hostinec

Cestovatelská beseda
Òý
Band pana Koubka
Bohatá tombola

JARNÍ PROGRAM ZÁBAV
V HOSPODĚ NA VINICI
So 15. 2. 2014

Výměnný tábor mladých s Roggwilem v Blatné
13. 6. – 20. 6. 2014
Příležitost pro mládež z Blatné a okolí ve věku 14-18let setkat se s mládeží
z partnerského města Roggwil (Švýcarsko) a navázat nové kontakty a přátelství.
Víkend 13. 6. – 15. 6. 2014 budou švýcarské děti trávit v rodinách českých
dětí, tzn. že české rodiny zajišťují ubytování, stravu, program, atd. Od 15. 6. –
20. 6. 2014 budou švýcarské děti ubytovány a stravovány na internátě SOŠ
a budou se účastnit připraveného programu. Mládež z Blatné se může tohoto
programu účastnit také nebo až po výuce. Odjezd švýcarských účastníků zpět
je plánován na pátek dopoledne.
Na oplátku budou mít čeští účastníci, kteří se na tento tábor přihlásí,
možnost jet příští rok na tábor do Švýcarska.

Přihlášky ke stažení na www.mesto-blatna.cz, nebo osobně u pí Vonešové,
MěÚ Blatná č. p. 322. Informace na emailu novotna@mesto-blatna.cz

RADIOLOKÁTOR, KAOSQUAD,
KRAOST

Pá 28. 3. 2014
E ! E, VOSA, PARALLEN

So 5. 4. 2014
LIBIDO CHALLENGE, MACHETA,
HERDEK FILEK

Ne 20. 4. 2014
MILOŠ „DODO“ DOLEŽAL, B.A.S.

So 26. 4. 2014
ROCK POP MILOŠE ZEMENA

So 10. 5. 2014
HUDBA PRAHA, DILEMMA (SVK)

So 24. 5. 2014
PANTERA REVIVAL, LIBIDO
CHALLENGE, DEATH SET AGEINS

Ročník 25 (35)

Blatná 7. února 2014

Číslo 2 / strana 7

Antonín Hardt - velký herec menších televizních a filmových rolí
Pražský herec
Antonín Hardt
/78 let/ patří bezesporu k legendám
filmové, televizní
a především pak
d i v a d e l n í s c é n y.
Opomenout nelze
ani jeho bohaté účinkování v rozhlase. I když neztvárnil během své
herecké kariéry žádné dominantní role, které by
ho mimořádně proslavily, do pamětí diváků se
zapsal bezpočtem vedlejších úloh ve filmech i seriálech. Vidět jsme ho mohli například v seriálu
„Chlapci a chlapi“, filmech „Smrt talentovaného
ševce“, „Noc klavíristy“ a jiných snímcích. Pan
Antonín Hardt, řečeno ústy renomovaných odborníků, je zkrátka a dobře velký herec menších
televizních a filmových rolí.
V posledních létech spojil Antonín Hardt své
umělecké působení zejména s „Divadlem Radka
Brzobohatého“. A právě v útrobách tamní útulné
kavárny jsme se spolu setkali, abychom si nad
šálkem výtečné kávy pohovořili o jeho životě,
o jeho rolích, o jeho začátcích… prostě abychom
sepsali životopis jednoho výtečného kumštýře,
který své poslání nechce pověsit a nepověsí na
hřebík ani pár coulů před osmdesátkou.
„Mohl byste mi, pane Hardte, povyprávět
o svých hereckých začátcích? Toužil jste už
jako mládenec vstoupit na prkna, která znamenají svět?“
„Já jsem jako kluk pochopitelně měl různé
vize - tu jsem chtěl být policajtem, tu hasičem,
pak zase vojákem - tak jak to u kluků bývá. Ale
víte, já pocházím z rodu, kterému byly vlastní
dvě větve. Ta jedna byla lesnicko - dřevařská
a z té se rekrutovali fořti, lesníci a hajní. No a ta
druhá zase měla umělecké „výrostky“. František
Hardt proslul jako herec, Gabriel Hardt jako režisér v Národním divadle a já jsem tedy „vyrašil“
právě na téhle větvi.
K umění jsem vlastně opravdu hluboce přilnul
až v gymnaziálních letech, která jsem strávil
v pražské Michli. Tam jsme si utvořili vlastní
divadelní spolek, který bravurně režíroval Láďa
Smoljak a samozřejmě s námi také hrál. Potom
mě oslovil starší kamarád ze Sexty, jehož tatínek
působil jako asistent režie při vinohradském
divadle a ten mě uvedl do skutečného divadelního prostředí. Jednak jsem si tam jako student
velice slušně přivydělal, jednak jsem se tam začal
pořádně rozkoukávat a poznávat tenhle kumštýřský svět pěkně zblízka. Pak se z vinohradského
divadla dočasně stalo divadlo armády a počali
tam proudit mladí herci - Jiřina Švorcová, Josef
Bláha, Jiří Pleskot, Jiřina Jirásková z Hradce
Králové, přišel Jirka Vala z Ostravy. Nám bylo
sedmnáct, jim okolo třiadvaceti a začali jsme
se sbližovat a moc jsme si rozuměli. Objevil
se tam poté i mladý režisér Ota Haas a já začal
dostávat malinké roličky, čímž jsem propadl
kouzlu divadla úplně.

práce. Ale o to intenzivněji jste se věnoval činnosti v rozhlase, pokud se nemýlím?“
„Nemýlíte se. Skutečně jsem rozhlasovou
práci dělal ve velké míře, natočil jsem nepřebernou řadu pořadů i četeb. A bylo mi skutečnou
ctí, že to probíhalo v součinnosti s významnými
pražskými režiséry. I po návratu do Prahy jsem
zůstal rozhlasu věrný, pak ale pochopitelně
přišly i filmové a televizní role, prvořadým
zaměstnáním samozřejmě zůstala prkna, která
znamenají svět.“

A tak se stalo, že ačkoliv jsem chtěl původně
studovat žurnalistiku, udělal jsem talentové
zkoušky, maturitu a objevil se v divadle Máj
s posluchači FAMU Honzou Valáškem, Martinem Holým a Milošem Formanem. Na fakultě
s námi začal ročník pan Bohuš Záhorský a zároveň s námi potom také po čtyřech letech fakultu
opouštěl. To byla pro mě a myslím, že i pro
ostatní spolužáky, ta nejkrásnější léta, protože
Bohuš Záhorský byl nejen skvělý herec, ale také
bezvadný člověk a hlavně náš opravdový přítel.
Po absolutoriu jsem stál u zrodu Československé televize, která v té době začínala, v několika
inscenacích, také jsem dělal pořady pro mladé
diváky s Jirkou Pleskotem i Luďkem Munzarem.
Rovněž jsem se dostal dost i k rozhlasové práci,
protože nás na umělecký přednes měl režisér
Josef Bezdíček, a ten nás ve třetím ročníku do
této oblasti uvedl. Tak jsem měl možnost poznat
celou tu plejádu starých režisérů, seznámit se
s technikou a prakticky si tuhle práci vyzkoušet.
Po absolutoriu jsem se domníval, že se vrátím
na Vinohrady, ale osud rozhodl jinak. Režisér
Ota Haas, který tam s námi coby sedmnáctiletými začínal, se mezitím stal ředitelem divadla
v Českých Budějovicích a nabídl mi angažmá,
které já přijal. Domníval jsem se, že tam strávím
všehovšudy dva nebo tři roky a ono z toho nakonec bylo plných patnáct let. Na tohle nádherné
období moc rád vzpomínám, přišel jsem tam
k českému i světovému klasickému repertoáru.
Bohužel jsem tím pádem ztratil kontakt s českým
filmem. Po těch patnácti letech v Českých Budějovicích jsem dostal nabídku k návratu zpátky na
Vinohrady. Napoprvé jsem ještě odmítl, protože
jsem byl obsazen do krásné role Galilea. Po obnovené nabídce jsem v roce 1970 znovu stanul
na jevišti mateřské scény. Potkal jsem tady své
kolegy z mládí, takže jsem byl svému rozhodnutí
dvojnásobně rád!
Ve vinohradském divadle jsem setrval až
do roku 1980, kdy jsem dostal nabídku stát se
ředitelem Hudebního divadla v Karlíně. Opět
jsem se rozmýšlel, ale bylo to tak lákavé, že
jsem neodolal. Ředitelskou pozici jsem zastával
jedenáct let, pak jsem zůstal v Karlíně jako herec. I když jsem nezpíval, nabízela se celá řada
činoherních rolí.
No a nakonec mě oslovil kamarád a kolega
z vinohradského divadla Radek Brzobohatý, který už ve svém seniorském věku necítil uplatnění
na této scéně a rozhodl se tady v Opletalově ulici
založit divadlo vlastní. „Pojď tam se mnou, ať
tam z těch starších nejsem sám!“, tak asi nějak
to znělo v jeho podání. A já šel, hrál tady s ním,
seděl s ním v jedné šatně až do jeho nečekaného
odchodu. A jsem tady pořád, hostují tady i někteří další herci ze starší generace, kupříkladu
Rudolf Jelínek nebo Petr Oliva, pak pochopitelně
řada mladých herců, kteří si získali jméno v nových českých seriálech.“

„Kteří čeští herci vám nejvíc imponovali?“
„Tak v padesátých letech, kdy jsem působil
ve zmíněném „Divadle armády“ - pozdějším vinohradském - to byli jednoznačně herci ND Zd.
Štěpánek, Jan Pivec, Fr. Smolík, Saša Rašilov,
Ládiček Pešek, paní Šejbalová, Vl. Fabiánová,
M. Glázrová a vinohradští – Ot. Korbelář, Vl.
Smetal, Z. Štěpničková, D. Medřická, R. Deyl
a další. Mezi velmi oblíbené hrece patřili starší
kolegové Brodský, Sovák, Menšík, Kopecký.
Jinak ale z mého ročníku se de facto všichni
spolužáci a spolužačky velice výrazně uplatnili
ve světě kamer a získali nesmírnou popularitu.

„Říkal jste, že vaše angažmá v Českých Budějovicích znamenalo odluku od filmové a televizní

(dokončení v příštím čísle)

„Udělal jste si tak někdy sám pro sebe inventuru
postav, které jste ztvárnil na stříbrném plátně
a v televizním vysílání?“
„Snažil jsem se o to, ale nejsem schopný
udat vždycky konkrétní čísla. Rozhodně jsem
se nejvíc uplatnil v rozhlasových pohádkách
- těch bylo asi osmdesát. Nabídek přišlo opravdu hodně, pracoval jsem se třiceti filmovými
a televizními režiséry, s některými opakovaně.
Z televizního prostředí mohu jmenovat třeba
Františka Filipa, Evžena Sokolovského, Jiřího
Bělku, Jiřího Svobodu a jiné a jiné.
Po listopadu 1989 jsem na Barrandově pracoval i pro zahraniční filmové společnosti, ať
už se jednalo o Američany, Němce nebo Rusy.
Obsadil mě i režisér Zdeněk Troška, v poslední
době jsem přijal i nabídky na epizodní roličky
třeba v seriálech „Gympl s ručením omezením“,
Ordinace v růžové zahradě, první oddělení“ - to
je pro mě vítané zpestření uměleckého repertoáru
a radost jaksi navíc. Nicméně to nic nemění na
tom, že za základ herectví považuji divadelní
práci, jinak to prostě nejde a shoduji se na tom
i s kolegy z branže.“
„Já osobně vás mám zakódovaného jako
herce, který často obsazoval role kriminalistů
a policistů….“
„Těch jsem skutečně ztvárnil hodně - tou nejvýraznější asi byla úloha nadřízeného kapitána
Exnera v podání Jirky Kodeta ze snímku „Smrt
talentovaného ševce“. Hrál jsem četníky i policisty, vyšetřovatele, jak jste správně podotkl,
kriminalisty. V aktivní službě i vysloužilé. Počet
strážců zákona za mé kariéry bych ale neodhadl
ani přibližně. Střílel bych hodně od boku.“ Ale
např. Tajemství zlatého budhy, Zatykač na královnu, Ocelové město, Divoká svině.
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U Kulturní kalendář
Akce

8. 2. SOBOTA | 19:00 |
PRACHY? PRACHY!
Sokolovna Blatná, divadelní sál
SDO v Blatné uvádí
Obrovský balík peněz může člověku
naprosto rozvrátit život! Poněkud netypická oslava narozenin v komedii z
typicky anglického prostředí
Předprodej vstupenek v infocentru na
třídě J. P. Koubka
Cena vstupenky 80,- Kč

8. 2. SOBOTA | 20:00 |
ELEQTRONIK NIGHT
Parallel Activity
Elektronická hudba
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

9. 2. NEDĚLE | 15:00 |
O KOUZELNÉ KULIČCE, ANEB
JAK VOJTA K ŠIKOVNOSTI
PŘIŠEL
Zámek Blatná, Starý palác
Loutkově-činoherní představení o
klukovi Vojtovi, který má na řešení
velkých problémů jen malou kuličku.
Přiďte se podívat, jak to zvládne...
Vstupné dobrovolné

15. 2. SOBOTA | 20:00 |
VII. SPOLEČENSKÝ PLES
TJ SOKOL BLATNÁ
Sokolovna Blatná
Swing Band Tábor, vinotéka, pohoštění u stolů, šťastný lístek
Předprodej vstupenek v Klenoty M&M
Cena vstupenky 180,- Kč

15. 2. SOBOTA | 21:00 |
KAOSQUAD, RADIOLOKÁTOR,
KRAOST
Koncert kapel
Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici

18. 2. SOBOTA | 19:00 |
PRACHY? PRACHY!
Sokolovna Blatná, divadelní sál
SDO v Blatné uvádí
Předprodej vstupenek v infocentru na
třídě J. P. Koubka
Cena vstupenky 80,- Kč

20. 2. ČTVRTEK
SOLASIDO
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Pěvecká soutěž žáků základní školy T.
G. M.

21. 2. PÁTEK | 20:00 |
FUNKCE ŠROUBU, SPUTNIK
Koncert kapel
PořaDatel a místo konání
Hospoda u Datla

22. 2. SOBOTA | 19:00 |
VESELÉ SKOKY - CHABRUS
LINE
Parafráze na motivy známého muzikálu, který si v Čechách ještě nikdo netrouﬂ uvést...
Veselé skoky se utkají v nemilosrdném
„okresním“ konkurzu do světového
muzikálu. Bohužel se na osm rolí přihlásilo jen šest uchazečů. Světovost
konkurzu v pozadí kontroluje sponzor,
který pevně svírá opratě peněz. Síto
musí být velmi husté, ale projít musí
každý.
Předprodej vstupenek v infocentru a
na recepci Městského muzea Blatná

23. 2. NEDĚLE | 15:00 |
KAŠPÁRKOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Zámek Blatná, Starý palác
Divadlo Kasperle
Hrdinný, všemi milovaný kašpárek
uprchnul ze spárů kostlivce a šťastně
se vrátil do světa divadla. Je obdarován kouzelnou židličkou a stává se zázračným doktorem! Nebojí se ničeho!
Ani ježibaby ani čerta ani draka. Je připraven vyrazit na cestu a zažít s Vámi
uvěřitelná i neuvěřitelná dobrodružství. Kašpárek je totiž postavička, která
může v podstatě úplně všechno! Věřte
či nevěřte, ale to všechno můžete i vy.
Vstupné dobrovolné

Kino

7. 2. PÁTEK | 20:00 |
HERKULES: ZROZENÍ LEGENDY (3D)
Akční/Dobrodružný v původním znění
s titulky | USA 2014 | 90 min. | Režie:
Renny Harlin | 140 ,- Kč | Mládeži do 15
let nevhodné
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12. 2. STŘEDA | 19:00 |
CYRIL A METODĚJ: APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ
Dobrodružný/Drama v českém znění
| Česko/Slovensko/Srbsko/Slovinsko/
Rusko 2013 | 85 min. | Režie: Petr Nikolaev | 80,- Kč | Mládeži přístupný

14. 2. PÁTEK | 20:00 |
BLÍZKO OD SEBE
Komedie/Drama v původním znění s
titulky | USA 2013 | 121 min. | Režie:
John Wells | 100,- Kč | Mládeži do 12
let nevhodný

16. 2. NEDĚLE | 15:00 |
LEGO PŘÍBĚH
Animovaný/Akční/Komedie v českém
znění | USA 2014 | 100 min. | Režie: Phil
Lord, Chris Miller, Chris McKay | 100,Kč | Mládeži přístupný

19. 2. STŘEDA | 19:00 |
VEJŠKA
Komedie v českém znění | ČR 2014 | 85
min. | Režie: Tomáš Vorel st. | 110,- Kč |
Mládeži do 12 let nevhodný

21. 2. PÁTEK | 10:00 | + | 20:00 |
DĚDICTVÍ 2 ANEB KURVA SE
NEŘÍKÁ
Komedie v českém znění | ČR 2014
| 106 min. | Režie: Robert Sedláček |
120,- Kč | Mládeži do 12 let nevhodný
Změna oproti původně plánovanému promítání ﬁlmu Vampýrská akademie!

26. 2. STŘEDA | 19:00 |
VLK Z WALL STREET
Životopisný/Komedie/Drama/Krimi
| USA 2013 | 180 min. | Režie: Martin
Scorsese | Mládeži do 15 let nevhodné

Výstavy

17. 12. – 16. 3.
KÁVA, KAFE, KAFÍČKO...
Výstava
Městské muzeum Blatná
PRACOVNÍ LISTY NA VÝSTAVĚ
KÁVA...
„S lodí, jež dováží čaj a kávu“
Vydejte se po stopách rostliny, jež časem ovládla celý svět. Víte, jaká legenda se pojí s jejím objevením a co
předcházelo tomu, než se dostala do
naší země? Jak tato rostlina vypadá
a kde všude se dnes pěstuje? Jakým
způsobem se káva dříve připravovala,
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k čemu sloužila pražička či co to je cikorka? Odpovědi nejen na tyto otázky
se dozvíte na výstavě Káva, Kafe, Kafíčko, kde jsou pro vás připraveny pracovní listy pro zábavné poznávání oné
rostliny a lahodného nápoje. Pracovní
listy jsou k vyzvednutí na recepci muzea a jsou určeny všem, kteří si chtějí
hrát a objevovat.

1. 1. – 2. 3.
JIŘÍ MINAŘÍK - FOTOGRAFIE
Výstava
Městské muzeum Blatná, II. patro

11. 2. ÚTERÝ | 17:00 |
BESEDA S MAJITELKOU
PRAŽÍRNY KÁVY PANÍ JANOU
DRAGANOVSKOU.
Přijďte ochutnat kávu čerstvě připravenou od osoby nejpovolanější a zeptat se na vše, co vás o pití kávy a kávě
samotné zajímá.

jazyka řešit radikálně, zase znova začínat pod vedením
profesionálního a zkušeného pedagoga.
Trpíme tím, že nemáme příležitost prožívat svůj jazykový handicap s jinými,
stejně postiženými.
Stydíme se za svou nedokonalost a to
nám zavírá ústa i tehdy, když bychom
to měli a mohli zkusit.
Přáli bychom si najít stejně naladěnou
skupinu lidí, rádi bychom s jejími členy
vedli debatu v cizí
řeči, byť by to bylo komplikované a po
jazykové stránce ne vždy bezchybné.
Nechceme učitele, který by nás zkoušel, chceme moudrého poradce, který
v nouzi během debaty
pomůže a občasnou radou nás posune
dál.
Pokud patříte do této skupiny zoufalých, věčných začátečníků, jste náš
člověk! Je načase, aby šel
Mohamed k hoře!

Beseda s majitelkou pražírny kávy paní Janou Draganovskou

11. 2. ÚTERÝ | 17:00 |
Městské muzeum Blatná

Přijďte ochutnat kávu čerstvě připravenou od osoby nejpovolanější a zeptat se na vše, co vás
o pití kávy a kávě samotné zajímá.

26. 2.

STŘEDA | 18:00 |
TAKY MLUVÍTE ŠPATNĚ CIZÍM
NEBO ČESKÝM JAZYKEM?

Nejdeli hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře, říká jedna z moudrostí.
V tomto duchu
probíhají události v životě každého z
nás dennodenně.
Už delší dobu se mi zdá, že jednou z
nich jsou i opakované pokusy mnoha z
nás zvládnout alespoň
v základech český nebo cizí jazyk. Pozvat blíže tuhle horu se nám ale nedaří. Vrážíme peníze do
kurzů a doučování, učíme se doma,
kupujeme si drahé učebnice a výsledek? Stojíme pořád na
stejném místě a hora se ani nehne. Se
zbytečně velkým respektem hledíme
na její vrchol a pořád
dokola prožíváme povětšinou podobné, beznadějí naplněné pocity.....
Už nechceme svou chatrnou znalost

Začínáme informativní schůzkou ve
středu 26.2.2014, v 18 hodin, v dětském oddělení Městské
knihovny v Blatné.
B. Hermannová

NEWSLETTER, NEBO-LI PRAVIDELNÉ ZPRÁVY OD NÁS
Kdo jste v minulém týdnu navštívil
naše internetové stránky, možná jste
si všiml/a malé změny ve vzhledu
úvodní stránky. V pravém horním rohu
přibyla růžová ikonka poštovní obálky.
Tento symbol je jakousi elektronickou
přihláškou k odběru aktuálních informací, tzv. newsleeru – elektronického informačního letáku.
V případě, že byste rádi dostávali veškeré informace od nás elektronicky,
stačí kliknout na onu obálku, poté se
objeví řádka, do které napíšete váš e-
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mail a v pravidelných intervalech budete touto cestou dostávat informace
přímo do vaší elektronické pošty.
Přihlašte se...

BLATENSKÉ LISTY NA NAŠICH
INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH
Od příštího týdne bude k dispozici archiv všech výtisků Blatenských listů od
roku 2008 až do současnosti na našich
internetových stránkách (www.ckvb.
cz/blatenskelisty). Pravidelně sem
budeme umisťovat každá následující
čísla, a to vždy týden po jejich vydání v
papírové formě.

Ze sbírek Městského muzea
JAROSLAV PRŮCHA
V letošním roce uplyne 120 let od
narození tohoto pedagoga, muzikanta, loutkáře a spisovatele. Jaroslav Průcha se narodil 4. února 1894
v Kocelovicích do rodiny s dlouhou
učitelskou tradicí. Nejprve navštěvoval školu svého otce v Kocelovicích,
poté zamířil společně se svými bratry
na gymnázium do Plzně. Po maturitě
nastoupil dočasně jako učitel na kocelovické škole. Právě zde počal jeho
zájem o práci s dětmi a dětským publikem. Průcha se ve volném čase věnoval hudbě a psaní loutkových her.
Jeho hlavním životním posláním bylo
však vyučování. Na měšťanské škole
v Blatné strávil v roli kantora mnoho
let, učil tak dlouho jak mu to chatrné
zdraví dovolovalo. Jaroslav Průcha
byl velmi činný ve zpěváckém spolku
Úslavan, dirigoval, komponoval písně,
organizoval koncerty. Podílel se také
na ochotnických představeních nejen, když byla uváděna jeho dramata.
Vydal přes 40 her, zvláště se věnoval
loutkovým hrám, kde do hlavní role
nejvíce obsazoval Kašpárka. Mezi jeho
nejzdařilejší hry patří Krakonošova
medicína, Mudraváček či Maminčino
srdce. Na počest vyhlášení republiky
napsal tehdy populární hru Pro tatíčka presidenta. V Městském muzeu
Blatná máme uloženu Průchovu literární pozůstalost a velkou sbírku loutek. Jaroslav Průcha zemřel na zápal
plic 2. 2. 1936 ve věku 44 let. Dodnes
je Jaroslav Průcha řazen mezi nejvýznamnější české loutkáře.
-krapet-
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Novoroční turnaj v judu

V pondělí 27. 1. jsme uspořádali pro naše
nejmladší členy Novoroční turnaj. Závodníci
byli rozděleni do tří skupin a každý předvedl své
schopnosti nejen při zápase, ale také při ukázce
chvatů. Před zápasem totiž každý postupně ukázal jeden boční chvat (O Goši), jeden nožní chvat
(Sasae Curikomi Aši) a jedno držení (Kesa Gatame). Vše bylo bodováno a body nakonec sečteny
s body ze zápasu. Za hojné účasti rodičů nakonec
vykrystalizovaly tyto konečné výsledky:
Skupina 1:
1. místo Matěj Mužík
2. místo Jakub Matějka
3. místo Jiří Čadek
4. místo Adam Pikl
Skupina 2:
1. místo Petr Mařík
2. místo Adam Španihel
3. místo Ondřej Novotný
4. místo Martin Marek
Skupina 3:
1. místo Štěpán Kalužík
2. místo Filip Španihel
3. místo Filip Aichinger
4. místo Karel Čada

Blatná 7. února 2014
nastat zlatý věk blatenského fotbalu,“ věří úspěšný trenér. K fotbalovému mužstvu byla uplynulá
sezóna vlídná a vstřícná, i co se zranění a úrazů
týká. „Bylo jich minimum a s takřka nulovými
následky na „tělesných schránkách“ hráčů,“
podotýká Michal Čadek.
Důležitým faktorem je také zázemí v podobě
přízně fanoušků. A tu blatenský fotbal jistě má.
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„Členové fanklubu jezdí po zápasech s námi.
Zatím tedy jen po strakonickém a prachatickém
okrese. V Blatné je po fotbale doslova hlad“,
upřesňuje čtyřicetiletý kouč.
Na áčko je prý podle fotbalových znalců
vždycky přísnější metr. V Blatné teď ale mohou
být určitě spokojeni.
Vladimír Šavrda

TJ Blatná – oddíl kopané:
Adresa:

TJ Blatná – oddíl kopané
T. G. Masaryka 774
388 01 Blatná

Hlavní výbor:
Předseda:
Michal VANDUCH
Místopředseda:
Pavel MÍKA

Telefon: +420731102110 (správce)
+420606588857 (sekretář)
E-mail: tjblatnafotbal@seznam.cz
Web:
www.blatnafotbal.cz

Telefon: +420724005209
E-mail: MichalVanduch@seznam.cz
Telefon: +420728595441
E-mail: garfield451@seznam.cz

Sekretář:
Petr LINHART

Telefon: +420606588857 fotbalový
+420724043151
E-mail: PetrLinhart@seznam.cz

Pokladník:
Josef HORNÁT
Člen:
Miroslav MAŠEK

Telefon: +420721151866
Telefon: +420604654024

TJ BLATNÁ – ODDÍL KOPANÉ
ZIMNÍ TURNAJ

,,TESLA CUP 2014“ 9. ROČNÍK - MUŽI
Spokojeni byli ale všichni. Po turnaji si totiž
domů každý odnášel nějakou tu sladkou odměnu.
Lukáš Kocourek

„Naše zbraně postupují
vítězně vpřed,“

hlásí hrdě blatenští fotbalisté po čtrnácti
vyhraných mistrovských zápasech.
Blatenskému fotbalu se začalo dařit. Po
skvostné šňůře čtrnácti vyhraných mistrovských
zápasů na zelených trávnících a po dvouleté usilovné snaze se fotbalisté „města růží“ vyhoupli
z I. B třídy do I. A třídy.
Obrovskou zásluhu na tom má jistě také trenér Michal Čadek / 40 let /. Ten v Blatné roku
2009 skončil, aby půl roku působil v Doubravici
a poté tři roky v Horažďovicích. „Pak mě oslovil
předseda blatenského oddílu kopané Michal
Vanduch, abych se vrátil na blatenskou půdu,“
říká Michal Čadek, „Přivedl jsem si s sebou pět
kluků s vřelým vztahem k Blatné. Podařilo se dát
dohromady partu bezva lidiček věkově hodně
blízkých a všechno se obrátilo k lepšímu.“
První cíl o postupu byl tedy splněn s osmnáctibodovým náskokem. „Myslím, že by mohl

1. KOLO – 8. ÚNORA
BĚLČICE - STŘ. HOŠTICE

11.00 HODIN

TJ BLATNÁ - MĚČÍN

13.00 HODIN

BŘEZNICE - DRAŽEJOV

15.00 HODIN

2. KOLO – 15. ÚNORA
MĚČÍN - DRAŽEJOV

11 00 HODIN

STŘ. HOŠTICE - BŘEZNICE

13.00 HODIN

TJ BLATNÁ - BĚLČICE

15.00 HODIN

3. KOLO – 22. ÚNORA
DRAŽEJOV - STŘ. HOŠTICE

11.00 HODIN

BĚLČICE - MĚČÍN

13.00 HODIN

TJ BLATNÁ - BŘEZNICE

15.00 HODIN

4. KOLO – 1. BŘEZNA
BĚLČICE - BŘEZNICE

9.00 HODIN

MĚČÍN - STŘ. HOŠTICE

11.00 HODIN

TJ BLATNÁ - DRAŽEJOV

13.00 HODIN

5. KOLO – 8. BŘEZNA
BŘEZNICE - MĚČÍN

9.00 HODIN

DRAŽEJOV - BĚLČICE

11.00 HODIN

TJ BLATNÁ - STŘ. HOŠTIC

13.00 HODIN
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Bělčické šipkařské podnebí
je zdravé pro mladé talenty.
Rostou jako houby po dešti

Blatenské „A“ mužstvo.

Šipkařský klub „Šneci“ z Bělčic loni prorazil až na
Mistrovství republiky
Jednatel Pavel Mašek přesto soudí: „Svým
způsobem jsme zklamali!“
Bělčice - Jestli se nějakému sportu v Bělčicích na Blatensku opravdu výjimečně daří, pak
jsou to šipky. S úspěchy, nasazením a bohatými
aktivitami bělčických šipkařů tedy rozhodně
kontrastuje oficiální název „Šneci“- ale nechme
císaři, co je císařovo!
V loňském roce 2013 zaznamenali „Šneci“
další významný krok ve slibně rozjeté kariéřeprorazili až na Mistrovství republiky v Senohrabech, které se uskutečnilo v červnu. Klub
tentokrát reprezentovalo mužstvo „Snajpr“ ve
složení Pavel Mašek, Pavel Zelenka, Ondřej Fejtl
a Ondřej Klepsa. „Samozřejmě považujeme za
velké plus, že jsme se na mistrák vůbec dostali,“
sděluje dodatečně jednatel a tahoun klubu Pavel
Mašek, „Nicméně osmé místo z dvanácti týmů
není to pravé ořechové. Musíme na sobě zapracovat, abychom se zařadili po bok šipkařské elity.
V Senohrabech jsme svým způsobem zklamali.
Naše výkony tam byly dost vyrovnané, nikdo si
nevysloužil titul favorita „Snajpru“. V roce 2013
hájilo aktivně klubové barvy šestnáct závodníků.
V celkovém žebříčku si vede zatím nejlépe Pavel Mašek se sedmou pozicí, za ním se drží Jiří
Gregorovič na stupínku číslo osmnáct, následuje
Pavel Zelenka s pozicí číslo čtyřiadvacet. „Jinak
si naši borci udržují celkově slušné postavení
v celorepublikovém hodnocení. Všichni jsou
v první stovce,“ chválí své kamarády a kolegy
Pavel Mašek.
ŠK Šneci Bělčice si mezi veřejností a především stejně „ujetými“ sportovci získali značné
sympatie pořádáním „REGIONAL CUPU“.
Ten zahrnuje dvacet vyhlášených turnajů ve
čtyřech hernách. „Na konci roku- konkrétně
27. prosince- proběhne pak finále, kde si šestnáct
nejlepších závodníků rozdělí jackpot od sponzorů
ve výši 20 000 korun,“ uvádí jednatel bělčických
„Šneků“, „Letos už se bude jednat o třetí ročník.
V roce 2012 vyhrál „REGIONAL CUP“ David
Myklas ze Strakonic, loni rovněž reprezentant
okresního města Jaroslav Trojáček. V základní
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soutěži loni ale dobyl prvenství náš hráč Jan
Toufar z Blatné.“
Oficiálními partnery turnajů jsou tito mecenáši: „Tlustá koala“ z Prahy, KONET Blatnáinternetové připojení, Jeřáby Bohutín, ubytování- penzion „U Koukolíka“ v Koutu na Šumavě,
masáže „Levandule“ Blatná a DDM Blatná /
Dům dětí a mládeže /. „Chtěl bych všem těmto
partnerům srdečně poděkovat za celý náš klub.
Další partneři jsou samozřejmě vítáni,“ dodává
Pavel Mašek.
A na jaké akce klubu ŠK „Šneci“ Bělčice je
možno se těšit v roce 2014?
15. února- Regional v Bělčicích / sokolovna
/, 8. března- Regional v Blatné, 22. březnaMistrovství republiky v Bělčicích, 12. dubna- Regional ve Vrbně / hostinec „U Kiliánů“
/, 26. dubna- účast na Mistrovství republiky
v Praze, 10. května- Regional v Bělčicích. Další
akce budou zveřejněny dodatečně.
Určitě se počítá s tradičním letním turnajem
v bělčické sokolovně, spojeným s pečením
masa. Chybět v celoročním programu nebude
ani zimní „odlehčovací“ turnaj s lákavými vepřovými hody.
Vladimír Šavrda

Bělčice - Ostřílení a zkušení šipkaři z Bělčic
myslí na zadní kolečka. Proto se plně upnuli na
výchovu svých dětských následovníků. A skutečně se jim v tomto ohledu znamenitě daří!
„Od září loňského roku fungují hned dva
dětské šipkařské kroužky. Jeden v Blatné při
Domově dětí a mládeže, druhý u nás v Bělčicích,“ říká jednatel ŠK „Šneci“ Bělčice Pavel
Mašek, „Dohromady se přihlásilo čtrnáct dětí.
Dávám tomu opravdu velké šance- děti se maximálně snaží, v turnajích bojují jako lvi. Na
trička s logem klubu, které jsme jim věnovali,
jsou patřičně hrdí a nosí je jako svátost,“ hřeje
na hrudi plamínek uspokojení Pavla Maška.
Důležité je v této souvislosti poznamenat, že se
v současnosti jedná o jedinou šipkařskou školu
na území České republiky.
Děti už absolvovaly dva oddílové turnaje7. prosince v Bělčicích a 25. ledna ve Vrbně.
Třetí na ně čeká v sobotu 15. února v Bělčicích.
„Za čtyři měsíce udělaly děti velký pokrok a kus
poctivé práce,“ chválí svěřence a svěřenkyně
„školou povinné“ Pavel Mašek, „A že se zapojují
i jejich rodiče, je prostě špička. Navíc i oni to se
svými ratolestmi citelně prožívají.“
Které děti se jeví jako nejnadějnější talenti?
„Za tak krátkou dobu se to dá těžko hodnotit,“
pronáší jednatel bělčických šipkařů, „Ale výrazní
v kolektivu jsou určitě Ondřej Vít a Eva Zíbalová
z Blatné a z domácích Bělčic Lucie Mašková,
Anna Hušťáková, Tomáš Julínek a Žaneta
Vášková. Navíc člověk zírá, že některé děti při
turnajích počítají výsledky hbitěji a lépe než sami
dospělí,“ usmívá se Pavel Mašek.
Věkové rozmezí dětských šipkařů se pohybuje mezi šesti a jedenácti lety. Nejmladším členem
kroužku je šestiletý Štěpán Mašek z Bělčic.
Vladimír Šavrda

V sobotu 22. března 2014 proběhne v Bělčicích Mistrovství ČR žáků, juniorů a veteránů.
ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE
Pražská 16
102 21 Praha 10
Řádný člen WORLD DARTS FEDERATION
ve spolupráci s ŠK Šneci Bělčice
pořádá

Mistrovství ČR v šipkách
žáků, žákyň, juniorů, juniorek, veteránů a veteránek
Žáci musí být v den MR mladší 15 let, junioři mladší 18 a veteráni starší 45 let.
Hráči musí být registrovanými členy ČŠO. Registrace žáků a juniorů zdarma,
veteráni 100 Kč. Licence pro start není třeba.
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Změna ordinačních hodin ordinace
MUDr. Ondřej Drátovský s.r.o.

platná od 1. 4. 2014
Po 7-11.30
Út 7-11 13-18 /odpoledne vyhrazeno pro objednávané
pacienty/
St 7-11 13-15 /odpoledne vyhrazeno pro preventivní
prohlídky/
Čt 7-11 13-15 /odpoledne vyhrazeno pro poradnu pro
kojence/
Pá 7-11.30
HLAVNÍ ZMĚNOU JE VYHRAZENÍ ÚTERNÍCH
ODPOLEDNÍCH ORDINAČNÍCH HODIN
P O U Z E PRO OBJEDNANÉ PACIENTY. JEDNÁ SE
O NEAKUTNÍ VYŠETŘENÍ.
PACIENTI SE MOHOU OBJEDNÁVAT V PRACOVNÍ
DNY
OD 8 DO 11 HOD. NA TEL.Č. 383 423 323

TJ SOKOL BLATNÁ – několik
otázek a odpovědí
Rád bych tímto způsobem odpověděl na
nejčastější pravdy a polopravdy a někdy bohužel i lži o Sokolu v Blatné, které slýchávám při
různých příležitostech a od různých lidí v Blatné
a okolí. Pokusím se být co nejstručnější a tak,
pokud budete mít pocit, že něco nebylo řečeno,
nebojte se mě zeptat, jistě mě v Blatné potkáte.
Dále budou uvedeny otázky a moje odpovědi na
ně. Ještě bych chtěl upozornit, že budu zkracovat
název a tak místo Tělocvičná Jednota Sokol
v Blatné, budu uvádět jen Sokol, ostatně i tak
bývá nejčastěji používán při hovorech, na které
budu reagovat.
Sokol = Malinová? Malinová je neomezeným
vládcem Sokola?
(Patří mezi velmi oblíbené a často používané)
Nejvyšším orgánem Sokola je Valná hromada,
která je svolávána jednou do roka. Právo účastnit se a tak spolurozhodovat o nejdůležitějších
věcech má každý člen Sokola, který nejpozději
v den valné hromady dosáhl plnoletosti. Valná
hromada pak volí, mimo jiné, výbor jednoty
a starostu Sokola. Počet dospělých členů Sokola
se pohybuje v posledních letech kolem sto dvaceti. Blanka Malinová tak disponuje přibližně
jedním ze sto dvaceti hlasů, to není mnoho.
O chod Sokola se po celý rok stará výbor,
který má osm členů, včetně starostky Blanky
Malinové. Zde tedy má Blanka Malinová jeden
z osmi hlasů – je to více, ale stále to má velmi
daleko k absolutním moci. Blanka Malinová
nemůže o ničem rozhodovat sama!
Malinová pobírá za starostování Sokolu plat?
Veškeré funkce v Sokolu jsou dobrovolné
a nejsou placené, to platí pro vedoucí oddílů
i pro členy výboru a stejně tak pro Blanku Ma-
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linovou. Blanka Malinová odvádí neuvěřitelný
kus práce pro Sokol, za který by si jistě i nějakou odměnu zasloužila a kterou se jí na valné
hromadě snažíme pravidelně dát. Vždy odmítla.
(navrhovaná odměna bývá cca 5000 za rok. Zdá
se vám to moc?).
Nová podlaha v Sokole nebyla potřeba? Podlaha se udělala pro volejbalisty?
O celkové rekonstrukci rozhodl výbor Sokola, vzhledem k již nevyhovujícím podmínkám.
Šlo především o nevyhovující osvětlení, nevzhlednou výmalbu a podlahu, která byla stará
osmdesát let. Podlaha již byla silně poškozena
a i když prvotním cílem byla pouze rekonstrukce
stávající podlahy, bylo po konzultacích rozhodnuto o celkové výměně. Za volejbalisty mohu
říci, že se nám jistě hraje na nové podlaze lépe,
ale naším hlavním problémem jsou nevyhovující
rozměry sálu. Bohužel v Blatné není a v nejbližší
době nebude sál, který by splňoval požadavky
na sportovní vyžití, rekonstrukcí podlahy jsme
alespoň zlepšili komfort pro všechny oddíly.
Sokol zrušil šibřinky?
Sokol šibřinky nezrušil, je to z důvodu, že
pořadatelé nezajistí, že nedojde k poškození
nové podlahy. Nedivím se jim. Je mi to líto,
na šibřinky chodím již dlouho, několikrát jsme
je i vyhráli, ale Sokol je především sportovní
organizací a proto není možné nechat podlahu
v současném stavu napospas reji masek. Řešení
je připraveno a jedná se o jeho provedení. Na
sál budou připraveny ochranné desky, které zamezí zničení podlahy na akcích tipu šibřinek či

rockových koncertů. Letos tak bohužel i já budu
muset šibřinky oželet. Ale v budoucnu by mělo
být možné pořádat takové akce bez problémů.
Sokol požaduje nájemné za akce 30 tis.,
40 tis.?
Zde bych rád podotkl, že mnoho informací je
na stránkách www.tjsokolblatna.cz a zde zjistíte
následující:
Maturitní plesy - 15tis, Podnikové plesy 20tis, Hasičský ples – 10tis a ostatní akce dle
dohody a rozsahu. V této cenně je zahrnut úklid
prostor v hodnotě 5tis a veškeré energie.
Sokolský ples je drahý? Je pro smetánku? Na
hudbu Swing Bandu Tábor se nedá tančit?
Začnu od konce. V posledních letech hraje
na sokolském plese Swing Band Tábor, jedná
se o jeden z našich předních tanečních orchestrů
(podobný orchestru Karla Vlacha). Tento orchestr hraje na velkých plesech po celé republice,
hraje také velmi často v zahraničí. A od nikoho,
kromě obyvatel Blatné jsem nikdy neslyšel, že by
nehrál k tanci. Bohužel je faktem, že naprosté lži
a mystérie, zapříčinily, že se v Blatné domníváme, že se na hudbu TANEČNÍHO ORCESTRU,
nedá tančit! Smutné. Plesy v Blatné zanikly
a poslední pochodeň se snaží držet právě Sokol,
nabízí vám každý rok špičkové hudební těleso,
které všude jinde vyprodává sály. Rád bych podotknul, že ples není rockovou zábavou, účelem
je především tanec a poslech kvalitní taneční
hudby. Samozřejmě, že i na plese je potřeba se
uvolnit a tak s přibývající časem se melodie mění
z tanečních k populárním a velmi známým. Je
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mi líto, že lidé, kteří neměli to štěstí slyšet ani
tón od těchto mistrů, nemají nic jiného na práci
než pomlouvat a pouštět velké řeči.
Že je sokolský ples pro smetánku, hogo-fogo a podobně, slýchávám často. Kdo je tedy
smetánkou?
Pro koho, že je to určen ples, který je opravdu
plesem? Nevím, ale rád poslechnu vaše názory.
Vstupné na ples je nastaveno tak, že i při plné
návštěvě by zisk byl minimální. Kvalita něco
stojí a my vám chceme nabídnout kvalitu za
přijatelnou cenu. Proto se nevzdáváme a pořád
se snažíme nabídnout kvalitní ples, i když nás
to stojí nemálo peněz.
Je mnoho dalších věcí, které slýchávám, je
mnoho dalších věcí, které mě mrzí, ale snad
jsem odpověděl na ty nejčastější. Prosím vás,
nešiřte věci, o kterých si nejste jisti, že jsou
pravdivé. Sokol v Blatné má tři sta členů, tři sta
členů, kteří sportují. Každoročně pořádá akce
celorepublikového charakteru, díky kterým se
Blatná nesmazatelně zapisuje na sportovní mapu.
Snažíme se nabízet co nejlepší sportovní a kulturní vyžití, ale máme také omezené prostředky
ne všechno je možné a ne na všechno máme.
Zkuste k nám přijít, rádi vás uvítáme a věřte, že
se budeme snažit, abyste měli co nejlepší dojem.
A hlavně, ptejte se! Rád odpovím a stejně tak
i každý ze členů výboru.
S těmito stanovisky se ztotožňují i ostatní
členové výboru TJ Sokol Blatná.
Josef Etlík ml. Člen výboru TJ Sokol Blatná
Email: etlik.j@seznam.cz

Jarní čaje U DATLA 2014 2
Sladkých sedu mnáct v Hospodě U Datla

Město Kasejovice, Komunitní škola Kasejovice o.s.
a Český červený kříž pořádají a srdečně zvou na

ˇ
Chcete se pobavit, zatančit si a dozvědět se
něco o společenském životě
(nejen) Kasejovic let 20.?
Např. jak se místní před cca 100 lety
bavili, kde se v Kasejovicích tančilo
a kolikrát za měsíc se zde hrálo
divadlo?
Pak neváhejte a poctěte svou návštěvou
společenský a taneční večer.

ˇ

ˇ

náš

21.2. Funkce Šroubu+Sputnik
1.3. od 10.00-Zabijačka
od 20.00-Zouváci(hudebně poetická
záležitost)
8.3. Mucha(Záviš v sukni)+Zákaz uvolnění
15.3. Zutro+Sartaktarak+noAR+IS+
22.3. Oslava 17 let Hospody U Datla
od 20.00 Cirkus mrodrý ublues
29.3. Čoko voko
5.4. Trautenberk(tanzmetal)+Positive
mind(justice core)

V první části večera proběhne
přednáška na téma "20. léta
v Kasejovicích i jinde" a zařazeny budou
též scénky z kasejovické historie
dokreslující atmosféru doby.
V druhé části (po přestávce) bude tanec!
Dobové oblečení není podmínkou,
je však výhodou!
Kde: Kulturně společenské centrum Kasejovice
Kdy: sobota 15.2.2014 od 19 hod.
Vstupné dobrovolné - sleva pro návštěvníky
v dobovém oblečení!!!
Doporučený věk 6 - 99 let.
Občerstvení zajištěno.

Domov
PETRA
Mačkov
- Kristýna
Kadlecová
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U INZERCE
StĜední odborné uþilištČ

BLATNÁ
U Sladovny 671
388 16 Blatná
Nabízíme provedení tČchto prací:
xveškerou diagnostiku, seĜízení
a opravy osobních a užitkových
automobilĤ vþetnČ kontroly
a seĜízení geometrie podvozku
novou 3D diagnostikou
xservis klimatizací vozidel
xmČĜení emisí zážehových
i vznČtových motorĤ vþetnČ pĜípravy
vozidel na technickou kontrolu
xopravy traktorĤ a zemČdČlské
techniky
xzákladní kurzy svaĜování,
doškolování a pĜezkušování sváĜeþĤ

Sháním pronájem bytu nebo domku k celoročnímu
obývání, s možností využívat zahradu (mám dva psy).
Blatná nebo blízké okolí do max. 15 km .

výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří

VŠ, ÚSO ekonomického směru.
Vedení hospodaření a účetnictví PO.

Tel . 606 920 775



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



ekonoma(ku) školy.



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

SOU Blatná přijme od 1.3.2014

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

&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER
NABÍZÍ:

Angličtina konverzační metodou
Angličtina pro firmy. Základy business English. Kurzy pro začátečníky, pokročilé, konverzace, příprava na maturitu, individuální hodiny. Angličtina pro seniory.

Začátek v Novém roce v týdnu od 6.1.2014.
Přihlásit se je možno na adrese:
Luboš Vinš, Na Obůrce 418, Blatná nebo na tel: 732 37 47 58;
e-mail: lubos.vins@seznam.cz

• koberce, lina, plovoucí podlahy
• interiérové dveře
• velký výběr lišt
REKONSTRUKCE BYTŮ
SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY
PŮDNÍ VESTAVBY
DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003
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NABÍZÍ PRÁCI
„HODINOVÝCH MANŽELŮ“
Veškeré práce a údržby kolem vašeho domu
či bytu (zednické, instalatérské práce, opravy,
střešní práce atd.).
Dále řezání dřeva, údržba zahrady, pozemku
a další práce.
Vše záleží pouze na domluvě – Solidní provedení
a kvalita práce zaručena.
Cena práce vždy po předchozí dohodě –
Slušné jednání.
KONTAKT: 722 360 030 – NON-STOP

Ing. Dagmar Krámová, Čechova 410, Blatná
tel.: 777016704

SMLUVNÍ PŘEPRAVA OSOB A NÁKLADU
Zajišťujeme přepravu osob a nákladu 9 místným vozem Renault Trafic
pro max. 8 osob. Je možnost přestavby vozu na nákladní prostor.
Jízdné: 10,- Kč/km; e-mail: preprava.blatna@seznam.cz

HODINOVÁ MANŽELKA
Zajistím veškeré domácí práce, hlavně běžný úklid vaší domácnosti
(i po malování, stěhování, oslavách), po předchozí domluvě.
Cena: 150,- Kč/hod.; e-mail: kramovadasa@seznam.cz

s.r.o.
s.r.o.
o
PAŠTICKÁ 1135 (vedle VISHAY)
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Skladem více než 500 000 m2
E-mail: migersro@tiscali.cz
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ

e-mail: albin.vesely@tiscali.cz
tel.: 383 422 040, 724 186 423, fax: 383 422 039

Dodáváme:
 uhlí z dolu BÍLINA

kostka, ořech, ořech II,
brikety - Německo

NOVĚ - možnost skládání s pásovým
dopravníkem

Stavební materiál:
střešní krytiny, zdící materiál
tepelné a hydroizolace
zámkové dlažby
zateplovací systémy

S T A VE B N I N Y
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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