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Z Blatné až na konec světa
Každý rok se jeden zářijový víkend v na-

šem městě stane svátkem fotografi e. Scházejí 
se zde renomovaní fotografové s amatéry, se 
studenty odborných škol i  s  laickou veřej-
ností. Blatenský fotofestival si získává stále 
větší proslulost mezi tvůrčími fotografy, a to 
nejen v  Čechách, ale i na Slovensku 
a v Polsku. Pyšníme se jmény fotogra-
fi ckých ikon, které u nás v minulých 
letech vystavovaly. Připomeňme Jindru 
Štreita, Jana Saudka, Danu Kyndrovou, 
Miro Švolíka, Pavla Diase, Romana 
Vondrouše, Jiřího Hankeho, Jaroslava 
Kučeru, Jana Reicha, Evžena Sobka, 
Dagmar Hochovou, Pavla Diase, Jana 
Pohribného, Miroslava Stibora, Ta-
rase Kuščinského, Tomáše Pospěcha 
a mnoho dalších. I v tomto jubilejním, 
desátém ročníku, přijala pozvání do 
našeho města významná esa nejen 
české fotografi e.

Některé výstavy se neomezují pouze 
na festivalový víkend 19. a 20. září, a tak si 
můžeme v klidu prohlédnout tvorbu přední-
ho českého fotografa, publicisty, historika 
fotografi e, vysokoškolského profesora Vladi-
míra Birguse, jehož odborné názory výrazně 
ovlivňují vkus současné fotografi cké scény. 
Vystavovat bude ve Starém paláci v zámku.

Další výraznou osobností je mladý fotograf 
Filip Singer, který pracuje pro mezinárodní 
agenturu European Pressphoto Agency a zís-
kal v  loňském roce hlavní cenu v prestižní 

Czech press photo. Spolu s kolegy, kteří byli 
v této soutěži rovněž oceněni (Jarmila Štu-
ková, Kamila Berndorff ová, Michal Novotný) 
bude vystavovat působivé dokumenty z růz-
ných koutů světa v prostorách Muzea. Vý-
stavu doplní fotografi e členů Kamfa z Paříže.

Část vzácného díla Miloně Novotného, 
předčasně zemřelého průkopníka a dnes již 
klasika humanitně orientované fotografi e, 
který se do světového povědomí dostal 
souborem emotivně laděných fotografií 
Londýna šedesátých let, budeme mít čest si 
prohlédnout v důstojném prostředí našeho 
krásného kostela.

Festivalový víkend otevře plejádu vizuál-
ních podnětů naplno. Přes nápaditou tvorbu 
Tomáše Bicana z cesty po Rumunsku, koláže 

Jaroslava Malíka inspirované uměním Indie, 
jemně laděná přírodní zákoutí pouštní Ari-
zony Evy Heyd, můžeme pokračovat do tro-
pické přírody v dokonalých záběrech zvěře 
od Ondřeje Prosického až ke kenceptuální 
tvorbě profesora Jan Tichého, působícího na 

Atrs Institute v Chicagu. To ovšem není 
z daleka všechno. Dalších sedmnáct 
vystavujících, kteří uspěli v konkurenci 
výběru Otevřené scény, představí svoje 
výstavní kolekce.

Ale nejenom výstavy výtvarných foto-
grafi í… Vedle již zmiňovaných osobností 
Vladimíra Birguse a Filipa Singera, kteří 
nám přiblíží svoji tvorbu i formou před-
nášky, bude hostem i legendární český 
cestovatel, fotograf, publicista a znalec 
Asie, pan Zdeněk Thoma, který se v roce 
1970 vydal autostopem na roční cestu 
do Japonska, což byl začátek jeho dob-
rodružného, poutnického života. Sám 

napsal několik cestopisů a řadu publikací 
doplnil fotografi emi. Mám radost, že Zdeněk 
Thoma se dostane ke slovu v Blatné hned 
dvakrát. V neděli 20. září ve Starém paláci 
v zámku s přednáškou 45 let toulek po Asii 
a v pondělí 21.  září v Komunitním centru 
bude vyprávět o svých četných cestách po 
Japonsku.

Na setkání s Vámi v milé rodinné atmosfé-
ře našeho Blatenského fotofestivalu se na Vás 
těší Kamila Berndorff ová.

Miloň Novotný - Londýn 1966.

Burčák nebo částečně zkvašený vinný mošt?
Končí léto a je tu opět doba sklizně plodů 

vinné révy. A ta dává nejen naději na další 
zajímavý ročník vín, ale mnohým z nás při-
náší radost v podobě burčáku. A  tak snad 
nepohrdnete připomínkou toho, co pití tohoto 
nápoje, na nějž se mnozí již několik měsíců 
těší, znamená. Je to totiž tradice středoev-
ropská a například Francouzi a další vinařské 
národy něco takového neznají ani neuznávají.

Na počátku bych chtěl vysvětlit pojmy, 
které mnozí „odborníci“ zbytečně zamotávají 

a lidé mají pocit, že burčák je něco jiného, než 
částečně zkvašený vinný mošt. Pravda je ta-
ková, že každý burčák je částečně zkvašeným 
vinným moštem, ne každý částečně zkvašený 
vinný mošt smíme nazývat burčákem. Pod-
mínkou, která opravňuje výrobce i prodejce 
nazývat produkt tradičním názvem „burčák“ 
totiž je, že zde vyrobený nápoj musí pocházet 
z hroznů vypěstováných v České republice. 
To je privilegium, které si vybojovali čeští 
a hlavně moravští vinaři, rozdíl je tedy v zemi 

původu hroznů, moštu či zemi zpracování. 
Prostě BURČÄK je něco jako tradiční chrá-
něná značka, vytvářená generacemi našich 
předků. Mnozí výrobci dokážou z hroznů 
(příp. moštů) dovezených ze zahraničí vyrobit 
stejně chutný nápoj, nesmí jej však nazývat 
burčákem. Například maďarské hrozny vy-
zrávají dříve než u nás a mají tedy ve stejném 
období předpoklad vyšší cukernatosti. A jako 
příklad uvedu i rakouský „Sturm“, kterého 
každý rok několik desítek litrů dovážím. Je 
velmi chutně zpracován výrobcem a díky 

(pokr. na str. 4)
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Aktual ity��

SDH BLATNÁ a MĚSTO BLATNÁ
VÁS ZVOU

na noční hasičskou soutěž v požárním 
útoku

O POHÁR MÍSTOSTAROSTY MĚSTA
5. září 2015

21.00 hod. - letní stadion (umělá tráva)

Občerstvení zajištěno

Poděkování sponzorům:
LIQUI B LIHOVAR BLATNÁ; Technické služ-
by města Blatné, s. r. o.; EKO KRATOCHVÍL; 
Radek Šimsa – zemní práce, DUDÁK Stra-

konice, a. s.; Občerstvení FINĚK;

Občerstvení Michal Bláha 

„Kdo našel ročního kocourka, zr-
zavého-mourka, a vrátí ho, odměna 

zaručena!!!
Slyší na jméno Zuzík, má zeleně vyšiso-
vaný plastovo-bylinkový antiparazitní 
obojek (jméno a telefon na něm už ale 
asi nečitelný); je očkovaný, kastrovaný, 

velmi přítulný, a mazlivý!
Doma ho čekají 2 smutné sestřičky, 2 psí 

kamarádky, a nešťastná panička.
Srdečný dík i za jakékoliv důležité info 

na tel. 604 123 519 nebo 383 420 227.

OD SVATÉHO BARTOLOMĚJE (24. 8.) 
SLUNCE UŽ TOLIK NEHŘEJE
PĚKNĚ-LI O BARTOLOMĚJI, NA PĚKNÝ 
PODZIM MÁME NADĚJI
Školní rok je na dosah, pěkné letní počasí 
stále trvá a tak se těšíme, že nás čeká ještě 
také krásný podzim.

PROVOZ LIDOVÉHO ŘEMESLA A LODĚK 
V MĚSÍCI ZÁŘÍ

Počátkem září opět omezíme náš prodej 
českého uměleckého řemesla jen na víken-
dy - soboty od 9.00 - 16.00 hodin a neděle 
odpoledne od 13.00 - 16.00 hod.

Provoz PŮJČOVNY LODĚK bude zatím 
podle přízně počasí trvat stále denně od 8.00 
do 17.00 hodin.

MEDVĚDÍ ČESNEK STÁLE V PRODEJI
Pouťová nabídka medvědího česneku byla 

velmi rychle vyprodána. Pro velký zájem jsme 
zajistili ještě další sadbu, kterou prodáváme 
od středy tohoto týdne, takže předpokládá-
me, že bude k dostání ještě tuto sobotu.

Tip na září
-nabídka košíčků na ovoce
- slaměné ošatky na ovoce, pečivo a kynutí 

chleba
- dětské hliněné vodní píšťalky

TEPLÉ ZÁŘÍ - DOBŘE SE OVOCI A VÍNU 
DAŘÍ
OZVE-LI SE V ZÁŘÍ HROM, BUDE V ZIMĚ 
ZAVÁT KAŽDÝ STROM
www.lidove-remeslo.cz

Eva Fučíková
lidové řemeslo

POHÁDKOVÉ CVIČENÍ S JÓGOU
Tento zážitkový kurz je plně přizpůsoben 

dětem ve věku od 3–7 let. Při poslechu čtené-
ho textu pohádkového příběhu se stanou pro-
střednictvím jógových pozic různými zvířátky, 
ale i deštěm, bouřkou nebo sluníčkem. Každá 
lekce je tematicky zaměřená a přizpůsobená 
věkové skupině dětí. Při aktivním zapojení 
dětí do pohádkového příběhu se rozvíjí dět-
ská fantazie a schopnost projevit se a udržet 
jejich pozornost.

Na závěr každé lekce děti relaxují for-
mou pracovní, výtvarné a hudební výchovy. 
Takto vedené cvičení s prvky jógy pro děti 
podporuje zdravý tělesný rozvoj, tvořivost, 
soustředění a schopnost relaxace.
Termín: září - po dohodě se zájemci kurzu 
Cena: podle počtu uchazečů, sourozenecká 
sleva
Místo konání: klubovna KCAŽ v Blatné
Kontakt: Bc. Květa Zbíralová, tel.606 655 713

email: zbiralkveta@email.cz

PŘEDŠKOLÁČEK
- příprava předškolních dětí na úspěšný 

vstup do první třídy.
Cílem je připravit děti hravou formou 

na školní práci, rozvíjet jejich schopnosti, 
dovednosti a návyky důležité pro úspěšné 
zvládnutí školní výuky.

Kurz bude obsažen v  deseti lekcích 
a v každé vyučovací hodině se budou střídat 
činnosti odpočinkové a výukové:

- rozvoj jemné motoriky, grafomotorické 
cviky, příprava na psaní

- příprava na nácvik čtení
- rozvoj matematických schopností, početní 

představy
- zrakové vnímání, rozlišování tvarů, orien-

tace na ploše
- orientace v  čase a prostoru, pravolevá 

orientace
- sluchové vnímání a paměť
- rozvoj komunikativních a praktických 

dovedností
- rozvoj hrubé motoriky

Termín: září - po dohodě se zájemci kurzu 
Místo konání: klubovna KCAŽ v Blatné
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková,
tel.602 303 083

email: tuhackovapetra@seznam.cz

OZNÁMENÍ
Na konci loňského školního roku jsme v KCAŽ společně 
ukončili 1.kurz Pohádkové jógy pro děti.
Pro velký zájem a pozitivní ohlasy dětí i jejich rodičů 
bude tento kurz pokračovat.
Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným za příjemně 
prožité společné hodiny a těšíme se v září znovu na 
viděnou.
Petra Tuháčková a Květa Zbíralová
www.odlehcovaci-pobyty.cz

28. 9. 2015 
TRADIČNÍ DEN 

ČESKÉ STÁTNOSTI
V odpoledním programu se kromě vy-
stoupení „domácích“ představí dětský 

divadelní soubor z Měčína s představením 
VODNÍK podle předlohy známé básně 

Karla Jaromíra Erbena. S dětmi vystoupí 
v Blatné velmi dobře známá muzikálová 

zpěvačka 
Dita Hořínková, na klavír ji doprovodí 

Pavel Voráček.
Podrobný program přineseme v příštím 

čísle BL.
Srdečně zve Občanské sdružení Nobiscum 

Humanitas
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Zprávy
z radnice

Nové popelové nádoby a kontejnery
Usnesením Rady města č. 222/15 byla schválena pravidla pro 

poskytování kontejnerů a popelových nádob na komunální odpad 
s 50% spoluúčastí. Nárok na poskytnutí s dotací 1 x za 5 let mají ob-
čané vlastnící nemovitost v Blatné, včetně osad (rodinný dům, stavba 
k individuální rekreaci) a společenství vlastníků jednotek mající ve 
správě bytový dům. Prodej se spoluúčastí a evidenci provádějí Tech-
nické služby města Blatné. Jedna popelová nádoba o objemu 110 l 
připadá k  jedné nemovitosti a kontejner o objemu 1100 l připadá 
na 20 bytových jednotek (možno i popelová nádoba o velikosti 110 l 
na 3 bytové jednotky). Na přiložené fotografi i je zachycena výměna 
starých popelnicových boxů za kontejnery o objemu 1100 l. Nové 
kontejnery přispějí k lepšímu vzhledu okolí, zlepší se komfort občanů 
(odpadá povinnost vynášet popelnicové nádoby) a v neposlední řadě 
dojde k pružnějšímu odvážení odpadů z města.

Pavel Ounický, místostarosta města Blatná

BLATNÁ očima žáků Základní umělecké 
školy Blatná

Vedení města Blatná děkuje žákům Základní umělecké školy Blatná 
za darování krásných obrázků, které zdobí prostory radnice.

Představení knihy „Blatná – Děkanský 
kostel Nanebevzetí Panny Marie“

Dne 14. srpna 2015 proběhl v souvislosti s výročím 500 let od vy-
svěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie v Blatné v ambitu u kostela 
slavnostní večer s představením knihy „Blatná  – Děkanský kostel 
Nanebevzetí Panny Marie“. Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem, kteří se na organizaci této velmi zdařilé akce podíleli, a ze-
jména pak autorům předmětné publikace Mgr. Vladimíru Červenkovi 
a PhDr. Romanu Lávičkovi PhD.

Na této slavnostní 
akci byla kniha „Blatná – 
Děkanský kostel Nane-
bevzetí Panny Marie“  
prodávána a bylo možné 
si ji nechat podepsat sa-
motnými autory. Pokud 
jste se nemohli této akce 
zúčastnit, avšak rádi 
byste předmětnou knihu 
vlastnili, je možné si ji již 

v současné době zakoupit v Infocentru, knihkupectví Kanzelsberger, 
popřípadě je možné si ji zapůjčit v knihovně příspěvkové organizace 
Centrum kultury a vzdělávání Blatná.

Bc. Kateřina Malečková
starostka města Blatná

Pravidla pro poskytování 
dotací na individuální účely

(dříve tzv. veřejná fi nanční podpora)

Rada města Blatná na své schůzi konané dne 19. 8. 2015 
schválila Směrnici č. 7/2015 k pravidlům pro poskytování do-
tací na individuální účely, která byla vytvořena přepracováním 
stávajících pravidel pro poskytování veřejné fi nanční podpory. 
K přepracování původních pravidel muselo dojít z důvodu novely 
zákona č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro žadatele o dotaci však zůstává systém shodný, jako byl 
v případě veřejné fi nanční podpory, tedy žádost musí být podá-
na fyzickou či právnickou osobou na Městský úřad Blatná vždy 
nejpozději do 30. 9. Jedinou změnou je, že právnické osoby musí 
k žádosti přiložit vyjma stanov, zápisu z ustavující schůze ještě 
čestné prohlášení žadatele.

Vzor žádosti o dotaci z rozpočtu města a veškeré informace 
k  této záležitosti jsou umístěny na webových stránkách města 
- http://www.mesto-blatna.cz/urad/dokumenty-meu/. V případě 
jakýchkoliv dotazů je Vám k dispozici Odbor fi nanční a školství 
na Městském úřadu Blatná (tel.: 383 416 142).
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18. 9. 2015 v KD Lná e      od 19:00 hod. 

Vstupné: 250,-   P edprodej / 300,- na míst  

P edprodej: knihovna Lná e a infocentrum Blatná 

Burčák nebo částečně zkvašený vinný mošt?(pokr. ze str. 1)
technologii zastavení kvašení jej mohu pře-
pravovat i tři sta kilometrů.

Oprávněné užití názvu „burčák“ tedy ještě 
nevypovídá nic o kvalitě nabízeného nápo-
je. Měli bychom se spolehnout na tradiční 
dodavatele s  dostatečnými zkušenostmi. 
V  tomto příspěvku nehodlám pranýřovat 
prodej burčáku za nedůstojných podmínek, 
za slunečního svitu u silnic atd., jeho ředění 
vodou či použití jiných surovin než plodů 
révy vinné. Je věcí každého kupujícího, jestli 
takové nabídce podlehne. Ale myslím, že 
desítky a desítky zájemců už to vyzkoušely 
a netřeba to znovu komentovat. Slušný vinař 
či vinotékař Vám nabídne jen kvalitní nápoj. 
Vraťme se tedy k onomu ušlechtilému nápoji, 
který v době, kdy vyjde tento článek, už se 
bude připravovat na cestu z Moravy k nám.

Sezona samozřejmě začne bílým burčá-
kem, nejranějšími odrůdami jsou Irsai Oliver, 
Müller Thurgau a Muškát moravský, později 
přichází Chardonnay, případně další odrůdy. 
Burčák bývá zakalený, barva by ale neměla 
být hnědá. Růžový či červený burčák bývá 
vzácnější a přichází o několik týdnů později. 
Bývá samozřejmě i dražší, práce s ním je 
podstatně složitější a  ztráty bývají vyšší. 
Mírná sedlina není na škodu, ba naopak. 
Pokud dokážete pít tento nápoj jako skutečný 
burčák, tedy ve stadiu bitvy o cukr, pak jsou 
pracující a odumírající kvasinky jeho podstat-
nou součástí. A na tento okamžik, kdy cukr, 

kyseliny a alkohol jsou v optimálním poměru, 
dokážou někteří milovníci burčáku trpělivě 
čekat dlouhé dny a hodiny. Naopak v raném 
stadiu je obsah alkoholu minimální, třeba 
jen 1 procento a chuť je příjemně sladká. 
V optimálním stadiu se obsah alkoholu po-
hybuje mezi 4 a 6 procenty. I tak doporučuji 
nekonzumovat burčák na cestě nebo před 
cestou, ale v dosahu toalety. Je to sice po-
choutka, ale velmi zrádná. I v etapě ranného 
rozkvašení, kdy chutná jako sladká limonáda, 
může s Vaším organismem pěkně zacvičit 
a mohli byste být překvapeni, až se ukáže, 
že jste horší běžci, než jste si mysleli. Pokud 
u něj totiž posedíte s přáteli, vypijete i  litr 
a více a příjemný pocit z pití může ukolébat 
Vaši ostražitost.

Od srpna do začátku listopadu tak můžete 
užívat tento nápoj, jenž někteří milovníci 
vína zatracují, jiní vynášejí do nebes. Pravda 
bude někde uprostřed. Není to všelék, ale 
lék určitě ano. Ani já jsem jej dříve nepil 
a dnes si těch 6 – 10 litrů v podzimním čase 
vypiji. Snad i proto, že odborníci potvrdili, 
že bychom měli k vyčištění krve vypít tolik 
burčáku, kolik máme krve v těle. Troufám si 
tvrdit, že na prevenci některých nemocí a na-
příklad na záněty v těle je burčák skutečně 
lékem. Vitaminy, kvasinky, bílkoviny, kyseliny, 
vyvážená chuť tohoto nápoje a pohoda při 
jeho konzumaci, to všechno jsou faktory, 
které prospívají našemu zdraví.

A nakonec něco k přepravě a uchovávání 
tohoto lahodného nápoje. Mnozí z Vás buď 
na vlastní kůži zažili, nebo slyšeli vyprávět 
své přátele nějakou tu perličku kolem do-
pravy burčáku z Moravy k nám do Čech. 
Podle mého názoru je nebezpečí spojené 
s přepravou tak vysoké, že vlastní přepravu 
doporučuji pouze v poměrně raném stadiu 
rozkvašení. I tak musíte nápoj po cestě sle-
dovat a případně opatrně upouštět kysličník 
uhličitý, protože vibrace vozidla kvašení 
urychlují. V Blatné budeme prodávat burčák 
již sedmou sezónu a za tu dobu jsem se setkal 
s mnoha lidmi, kteří proces kvašení podcenili 
a pak se nestačili divit. Uzavřená plastová 
láhev vydrží hodně, ale i ona má své hranice. 
Případná exploze dokáže zaneřádit Vaše auto 
či zdemolovat ledničku k nepoznání. I proto 
doporučuji pít burčák přímo u výrobce, nebo 
nakupovat u osvědčeného vinotékaře. Ten 
Vám rád sdělí, odkud „burčák“ či „částečně 
zkvašený vinný mošt“ pochází, v jakém je sta-
diu kvašení a jak jej uchovat do konzumace 
a předejít již zmíněným rizikům. Přeji všem, 
kdo tento nápoj milují, aby jim ten letošní 
burčák přinesl radost a potěšení, a  těm, 
kdo jej letos okusí poprvé, aby setkání s ním 
bylo jen příjemné. A na závěr ještě parafráze 
jedné zásady - burčákem se neťuká - burčák 
je zdraví samo. Letošní burčák by měl být 
velmi slušný a poprvé ho nabídneme v Blatné 
prvního září. Ať nám slouží ke zdraví.

Milan Žíla
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Rozžívání Sýpky
Od pondělí 13. do neděle 19. 7. CKVB po-

řádalo s přispěním nadace VIA a Ministerstva 
kultury letní land artovou dílnu – což by se 
volně dalo přeložit jako dílna umění v kraji-
ně, a blíže popsat jako dílnu, ze které vzešlo 
několik objektů inspirovaných prostředím 
Sýpky (Špejcharu), jeho okolím a příběhy. 
Zapojilo se i několik místních umělců, pa-
mětníků (děkujeme za zapůjčení fotografi í 
zejména panu Jančarovi), ale i kolemjdou-
cích, kteří s lektory i dětmi sdíleli příběhy ať 
již tradované nebo vlastní zážitky z dětství 
a vzpomínky na místa v okolí.

Pondělí bylo zasvěceno sběru materiálu 
(čímž děkujeme i fi rmě Obaly Blatná a truh-
láři panu Dzamkovi – věnovali materiál na 
dětské tvoření), příběhů a vymýšlení přesněj-
šího výrobního postupu jednotlivých objektů. 
V úterý jsme se s dětmi i s lektory vypravili na 
sběr přírodnin do lesa a vyzkoušeli si land art 
v terénu. Odpoledne pak lektoři i děti tvořili 
z přírodních materiálů objekty přímo před 
Sýpkou samotnou (veškeré byly v sobotu při 
vernisáži ještě k vidění, ale o týden později 
jsme již konstatovali, že většinu z dětských 

prací i některých menších prací účastníků 
i  lektorů vandalové přímo před Sýpkou 
spálili, naštěstí je máme zachycené na foto-
grafi ích). Středa byla zasvěcena jak tvoření, 
pronikání do města se snahou vtáhnout do 
dění přímo i místní, blatenské obyvatele. 
Úlohy těchto prostředníků se ujali tři lektoři 
spolu s dětmi a nejen „špiónovali“ příběhy, 
ale i  zvali na večerní koncert Šansonu na 
Sýpce, který se i díky překrásnému počasí mi-
mořádně vydařil. Před koncertem samotným 
(který navštívilo asi osmdesát diváků a měli 
tak možnost slyšet šansony ve francouzštině, 
češtině, ruštině, vlámštině i moravských ná-
řečích za doprovodu irské harfy) a o pauze 
probíhala komentovaná prohlídka slavnostně 
nasvícené Sýpky, která jako jantar plující nad 
Topičem přitahovala zraky okolojdoucích 
a vábila k návštěvě.
Čtvrtek byl dnem, kdy byly příběhy, které 

se sesbíraly nebo udály během tří předcho-
zích dní účastníci zpracovali jako scénář pro 
workshop animovaného fi lmu (který následně 
proběhl v sobotu 18. 7. pod vedením Pavly 
Šnajdarové ze společnosti Ultrafun). Jak fi lm, 
tak ilustrované scénáře budou cca v  lednu 
2016 k vidění v Komunitním centru aktiv-
ního života na samostatné výstavě. Pátek 
jsme věnovali „začišťování objektů“ z nichž 

jeden - „Vodopád“ – jasanový kmen splývající 
terénní vlnou od Sýpky k parkovišti bude 
ještě dokončen a rádi bychom touto cestou 
vyzvali mladé tvůrce ze ZŠ, středních škol 

i ZUŠ, kteří by si chtěli vyzkoušet práci 
s řezbářským náčiním – aby nás kontaktovali. 
Jeden z lektorů rád dorazí a s dětmi bude na 
místě tento objekt dotvářet.

Sobota byla věnovaná cele animovanému 
fi lmu a zájemci si vyzkoušeli jak role tvůrců 
fi gur, pozadí, animátorů, ale i kameramana, 
ozvučování fi lmu a  tvorbu titulků… Večer 
proběhla vernisáž a neděle byla dnem vě-
novaným prohlídkám dokončených objektů, 
z nichž asi největší pozornost budilo „Veverčí 
hnízdo“ Kláry Jánské, „Chlupatá Housenka“ 
Michaely Piskačové, „Objekt“ nejmladších 
umělců V.a M. Šilhanových, „Vodopád“ Bohu-
míra Nowaka, ale především plovoucí molo 
věhlasného ateliéru H3T Architekti, které již 
ve středu rozpoutalo během komentovaných 
prohlídek Sýpky diskusi na téma – „vždyť ta 
lávka přes Topič tam již byla, proč ji neob-
novíte“.

V neděli též celý tvůrčí týden uzavřelo 
divadlo 100 opic s pohádkou pro děti se scé-
nickou, loutkovou dílnou, kde si děti mohly 
vyzkoušet pohyb s loutkou, i různé jiné taje 
a úskoky loutko-hereckého řemesla.

Závěrem pozvánka  – Poslední srpnový 
týden, pokud bude počasí příznivé, bude 
tvořen v prostoru před Sýpkou (pod cestou) 
i kamenný amfi teatr a  taktéž před Sýpkou 
se uskuteční úvodní přednáška i praktická 
ukázka základního konzervování dřevěných 
nástrojů, ke které se můžete připojit i Vy pod 
vedením lektorky T. Fryštákové a pomoci tak 
připravit zemědělské předměty, které budou 
na Sýpce sloužit výukovým účelům.

Berenika Políčková

Příměstský tábor – Sýpka
Ve dnech 13.–16. 7. 2015 se u blatenského 

špejcharu (Sýpky) konala v rámci land-arto-
vého sympozia dílna pro děti od 5 do 15 let 
orientovaná na sbírání příběhů, pověstí 
a legend spojených s výraznými místy v Blat-
né a nejbližším okolí. Dílnu vedla Michala 
Piskačová, členka sdružení VERBARIUM, 
ve spolupráci s Berenikou Políčkovou, spon-
tánně se do dílny v některých momentech 
zapojovali také lektoři a účastníci sympozia 
Bohumir Nowak, Petr Stibral, Klára Jánská 
i další místní účastníci či kolemjdoucí.

Smyslem setkání bylo především podílet 
se na rozžívání půvabného výletního místa 

nad rybníky Přední a Zadní Topič s monu-
mentální dominantou klasicistního špejcharu 
a zároveň „lovit“ podklady (příběhy, témata, 
symboly) pro práci jak v tomto, tak v dalších 
ročnících. Spolu s dětmi jsme sbírali zajímavá 
vyprávění spojená s  lokalitou sýpky a při-
lehlých výrazných míst, dali jsme si za cíl 
prozkoumat vztah místní komunity k sýpce. 
Chtěli jsme spolu s dětmi dát místním vědět, 
že „V  sýpce se něco děje…“ a  záludnými 
otázkami typu: „Myslíte, že v  sýpce stra-
ší?“ nebo: „Víte, že se dnes hrají na sýpce 
šansony?“ anebo: „Proč je sýpka špejchar?“ 
jsme chtěli místní komunitu přimět myslet 
o místě jako o objektu, který má svou – mož-
ná velice zajímavou či tajemnou – minulost, 
živou přítomnost a dokonce také vzrušující 
budoucnost…

Děti se tak stávaly průzkumníky, tajnými 
agenty lovci i sběrači. Společně jsme se do-
zvídali, jak vznikaly a měnily se místní názvy 
pro výrazná místa v nejbližší krajině.

Velkým zážitkem byl pro děti také stře-
deční večerní koncert před obří efektně 
nasvícenou budovou špejcharu s  vatrou 
v popředí. Pak jsme se mohli přesvědčit, 
jestli je pravda, že noc co noc bývalý sýpkař 
přehazuje ve špejcharu obilí, dokud jej někdo 
nevysvobodí…

Na závěr dílny jsme se pokusili s dětmi 
některé nasbírané příběhy rozkreslit do ko-
mixových stripů, abychom tak připravili ma-
teriál pro sobotní dílnu animovaného fi lmu.

Je zřejmé, že tento druh projektů má vý-
znam jedině z dlouhodobého hlediska a jejich 
jednoznačný smysl se ozřejmuje až s časem. 
Musíme doufat, že místní komunita bude mít 
zájem a pochopení pro aktivity tohoto druhu 
a úmysly s rozžíváním jedinečného objektu 
blatenského špejcharu pojme za své.

Michala Piskačová sdružení
VERBARIUM
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Jak jsme uklízeli v Hněvkově
Domluvila se brigáda na zvelebení našeho kulturního domu 

v obci. Jen to počasí nás zaskočilo. Úmorné horko, které nás už delší 
dobu provází, urychlilo příchod brigádníků oproti domluvenému 
začátku. Děvčata se dala do úklidu a mytí oken a chlapi uklízeli 
venku a připravili dřevo na zimu do dřevníku. Nepodařilo se opravit 
poškození vstupních dveří od voleb, kdy byly na dveře necitlivě 
připevněny volební propriety. Na brigádu přišli mladí z obce a jeden 
senior. Celkem šest lidí, kteří mají pocit z dobře vykonané práce. Při 
úklidu se našla dokumentace o obecní investici do „pastoušky“. Psal 
se rok 1958 a v srpnu byla schválena dokumentace s rozpočtem 
na dvě bytové jednotky v tehdejší ceně 151.561,50Kčs.

Text a foto Petr Vích

Neúprosný stroj času 
zaznamenal dvě stě let 
pozemské existence čekanické 
kapličky
Čekanice - Patří mezi nejupravenější 

a nejmalebnější drobné sakrální památky na 
Blatensku. Její kouzlo ještě umocňují dávné 
i současné modlitby věřících před kamenným 
prahem ve stínu pod ševelící korunou stale-
tého buku, kde ze všech stran dýchá příroda. 
Jedná se o kapličku „Navštívení Panny Ma-

rie“ na okraji 
osady Čeka-
nice. Právě 
letos tomu 
je  rovných 
dvěstě  let , 
co spatř i la 
světlo světa. 
Při této pří-
ležitosti při-
pravila dob-
rá křesťanka 
a   c t i t e l k a 
o d v ě k ý c h 
tradic Miro-

slava Hrubá se 
svými přáteli, 
sousedy a  ro-

dinnými příslušníky v okolí tohoto církevního 
skvostu slavnost pro připomenutí význam-
ného výročí.

Toho dne se čekanická kaplička i s přileh-
lým okolím probudila do tuze krásného jitra, 
protkaného slunečními paprsky a  zpěvem 
ptáků. To bylo zajisté znamením boží přízně 
a úcty vůči všem, kdo sem v onen sváteční 
den přišli a přijeli vedeni poutem pravé víry. 

Okolo nádherně „vyšperkované“ svatyně se 
úderem desáté hodiny shromáždilo více než 
dvě stě poutníků obého pohlaví a všech vě-
kových skupin. Před ty všechny předstoupil 
blatenský páter Marcin Piasecki, aby zde na 
svatém místě odsloužil pod azurově modrým 
nebem bohoslužbu. Během ní se po celém 
prostranství rozlinula srdečná atmosféra. 
Tehdy se všichni svorně cítili jakoby je po-
hladila neviditelná ruka starých zlatých časů, 
kdy lidé drželi ve svornosti při sobě a víra 
v Boha je činila čestnými a pokornými před 
pravými hodnotami.

Po ukončení bohoslužby, doprovázené zpě-
vy církevních písní a přijímáním těla a krve 
páně, se ujal slova David Maňhal - mladý his-
torik a publicista. Všechny přítomné seznámil 
se zajímavou historií kapličky „Navštívení 
Panny Marie“ a zanechal v nich nezapomenu-
telné dojmy. Součástí velkolepé náboženské 
slavnosti bylo i vystoupení dětského souboru 
a dudácké muziky ze Strakonic. Ráz lidové 
oslavy, jakými žili naši dědové a pradědové, 
podtrhovala i přítomnost skautské skupiny 
z nedalekého tábora, která se dostavila i se 
svojí vlajkou. Po celé dopoledne byly v prodeji 
památeční pohlednice, pro všechny účastníky 
připravili pořadatelé bohaté občerstvení, 
okořeněné svěží lesní vůní. Odpoledne po-
kračovala slavnost setkáním rodáků a přátel 
osady Čekanice v objektu bývalé hospody, 
kde se dnes nachází sídlo místního Osadního 
výboru.

Za jakých okolností ale vlastně čekanická 
kaplička „Navštívení Panny Marie“ zažila 
zázrak zrození? O tom už blíže právě osoba 
nejpovolanější- David Maňhal: „Výstavba 
kapličky spadá do období, kdy čekanické 
panství držel šlechtický rod Helversenů 
z Helversheimu. Ten vlastnil tento majetek 

od roku 1756 do roku 1868, kdy jej Václav 
Otto Helversen prodal v dražbě kněžně Marii 
Zdeňce Lobkovicové.

Právě Alois Kryštof Gabriel / 1787- 1855 / 
po sobě zanechal trvalou památku v podobě 
této sakrální stavby. Bylo to jeho poděkování 
za zázračné uzdravení po zranění, které utr-
pěl v bitvě národů u Lipska roku 1813. Bitva 
národů u Lipska zůstala až do 1. světové 
války největším válečným střetem, ve kte-
rém se střetlo na půl miliónu vojáků a která 
rozhodla o porážce vojevůdce a dobyvatele 
Napoleona a jeho stažení ze Střední Evropy. 
V rakouské armádě bojovalo mnoho Čechů. 
I mladý baron Alois Helversen byl povolán do 
vojska jako rytmistr rakouské jízdy.

V říjnu 1813, když Napoleon ustoupil od 
Drážďan a  schylovalo se k  rozhodujícímu 
boji, konala se na polích u Wartenburgu 
přehlídka rakouských oddílů vedených kní-
žetem Schwarzenbergem. Mezi důstojníky, 
kteří projížděli kolem nastoupených vojáků, 
poznal prostý voják jménem Josef – sluha na 
bratronickém zámku, svého krajana barona 
Helversena, kterého dobře znal, neboť často 
přicházel se vzkazy z Bratronic na čekanický 
zámek.

Baron Helversen požádal, aby byl voják 
Josef přeložen k  jeho oddílu. Ten se potom 
stal baronovým sluhou. Domluvili se, že kdy-
by jeden z nich byl zraněn, tak ten druhý jej 
neopustí. Společně pak prožili ve dnech 14. – 
19.  října 1813 krvavou řež u Lipska. Když 
vojska překročila Rýn, došlo už na francouz-
ském území k bitvě, ve které byla francouz-
ská armáda rakouskými vojáky zahnána na 
ústup. Josef zpozoroval, že baron Helversen 
není mezi bojujícími a vydal se jej hledat. Na-
lezl ho těžce zraněného a napůl zavaleného 
padlým koněm. Rychle ho vyprostil, položil 
před sebe na koně a pospíchal k rakouskému 
obvazišti. Byl nejvyšší čas. Francouzi posilně-
ni dalšími oddíly hnali rakouské vojáky zpět 
a padlí i ranění byli rozšlapáváni jejich koňmi. 
Baron Helversen byl těžce zraněn, kartáčová 
střela / střela naplněná sekaným olovem / 
ho připravila o  jedno oko a hrozila i ztráta 
druhého. V modlitbách k Panně Marii, kde ji 
prosil, aby ho zachránila před ztrátou zraku, 
slíbil, že pokud se uzdraví, postaví k její cti 
na svém panství kapli. Při válečném tažení 
vítězných sil protinapoleonské koalice se 
dostal v roce 1814 až do Paříže, kde zakoupil 
obraz kojící Panny Marie.

Po návratu do Čekanic hledal příhodné 
místo, kde by kapli postavil. Našel jej pod 
starým bukem při cestě z Čekanic do Blatné 
a  zde skutečně roku 1815 své předsevzetí 
splnil. Do kaple dal umístit obraz a do rámu 
oltáříku bylo vyřezáno oko na památku toho, 
že o jedno oko ve válce přišel. K vysvěcení 
kaple došlo 2. července 1817 na svátek „Na-
vštívení Panny Marie“.

Kaplička se záhy stala oblíbeným poutním 
místem, kam o nedělích putovala procesí 
z blízkého i vzdáleného okolí. Na příchod 

Čekanická kaplička uvítala 
poutníky celá vyšperkovaná.
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procesí bylo vždy všechno uchystáno. Ne-
chyběli ani oba čekaničtí šenkýři z „hořejší“ 
a „dolejší“ hospody, kteří sebou přivezli sudy 
piva. Řezníci zase ohřívali párky v kotlících. 
Přítomni byli také perníkáři a kramáři se 
sladkostmi, kteří rozbili své plátěné boudy 
na okraji silnice. Asi největší popularitu si vy-
sloužily rodiny Lebečků z Blatné a Hřídele ze 
Sedlice. Kromě toho tu stávaly menší krámky 
Loutána ze Záboří, Kopáčka z Mirotic, Do-
lejše z Mačkova a dalších. Okolní pole, kam 
se procesí usazovala a kam byly odkládány 
„trůny“ / dřevěná nosítka pro sochy svatých 
/ čekanický velkostatek osíval vždy tak, aby 
se mohla ještě před poutí posíci. Služebnictvo 
čekanického zámku mělo vždy na starosti 
úklid, případně vybílení kaple a její slavnostní 
výzdobu.
Často se stávalo, že poutníky 

rozehnala náhlá letní bouře. Ti 
pak hledali útočiště v nedalekých 
Rošicích v  hájovně u  laskavé 
a dobrosrdečné paní lesní Schnur-
pfeilové. Tam také jezdíval na 
prázdniny ke své tetičce pozdější 
známý literární kritik F. X. Šalda. 
Strávil zde studentská volna v le-
tech 1883 a 1885.

O čekanickou kapličku bylo a je 
vzorně pečováno. Kaplička byla 
obnovena roku 1907. Ve 30. letech 
20. století blatenský zednický mis-
tr František Vintr obložil venkovní 
plochu červenými kachlemi. Ještě 
před 2. světovou válkou původní 
obraz kojící Panny Marie nahradila majitelka 
čekanického panství paní Židlická zdařilou 
kopií, vytvořenou její příbuznou.

V uplynulých desetiletích nezůstala tato 
významná sakrální památka ušetřena vandal-
ských a vykradačských útoků. Byl to důsledek 
zejména přístupu komunistického režimu 
k církevním hodnotám a pokřivení četných 
lidských charakterů politikou a  výchovou 
nejméně dvou generací totalitními bezvěrci 
a hulváty. Došlo k odcizení obrazu uvnitř 
čekanické kapličky, zmizela i stará soška Pan-
ny Marie Svatohorské, ozdobená kovovým 
věncem listí. Roku 1998 se dočkala svatyně 
rekonstrukce, byla opravena i  střecha. Do 
dveří se vsadila pevná a  zároveň i vkusná 
mříž. Došlo i k obnově horní, rozpadlé části 
oltáře, poškozené při krádeži obrazu. Místo 
něho vyplnil prázdné místo jiný obraz, ztvár-
ňující Pannu Marii.

Posledních úprav se čekanické kapličce 
dostalo v loňském roce. Rekonstrukce zahr-
novala obnovu schodů a střechy a odbornou 
restauraci oltáříku. Pro slavnostní bohosluž-
bu v letošním létě se rozhodli pořadatelé vy-
stavit znovunalezený originál obrazu „Kojící 
Panna Marie“.

Nedílnou součástí slavného poutního mís-
ta je i studánka s léčivou vodou, nacházející 
se pod kapličkou v lese „Dymáku“. Zejména 
v dřívějších dobách sem lidé chodili nabírat 

ji do různých nádob a prý skutečně uzdra-
vovala, hlavně od zimnice. Jak tvrdí dobové 
prameny, někdy okolo roku 1842 byla při-
nášena ze studánky zázračná voda muži do 
nepomuckého kláštera, stiženému mrtvicí. 
Údajně ho zbavila všech následků. V  roce 
1878 měla zase voda ze studánky pomoci čty-
ři roky slepému děvčeti. To třikrát putovalo 
pěšky na svaté místo, vroucně se zde modlilo 
za návrat zraku a ve studánce si mylo oči.

Studánka se zachovala dodnes. Je zakryta 
dřevěným poklopem, jen je v husté trávě 
hůře k nalezení.

Za zmínku stojí i staletý buk, který ochra-
ňuje kapličku jako velký obr svou mohutnou 
náručí. Je pojmenován po slavném čekanic-
kém rodákovi profesoru Josefu Velenovském- 
kapacitě v oboru botaniky. Roku 2003 byl 

tento strom prohlášen za nejpopulárnější 
buk regionu. Ještě předtím, než zde baron 
Helversen nechal postavit kapličku, visíval na 
buku prostý kříž. Když formani i pěší poutníci 
dospěli do nejvyššího bodu stoupání, odpoči-
nuli si zde a vyslovili krátkou modlitbu jako 
poděkování za výstup i další šťastné cesty.

Od druhé světové války se bohužel 
poutní pobožnosti u  čekanické kapličky již 
nekonaly. Komunistický převrat v tehdejším 
Československu 25.  února  1948 pak už 
podobné slavnosti defi nitivně pohřbil. Jako 
důvod k zákazu církevních slavností uváděli 
bolševičtí omezenci, že se při velké koncen-
traci lidí na jednom místě roznáší choroby 
slintavka a kulhavka / zvláštní, že se mohli 
lidé „svobodně“ srocovat při zakládání JZD 
a na komunistických průvodech a schůzích /. 
Jeden z nejhorlivějších propagátorů a vůdců 
náboženských procesí k čekanické kapličce- 
sedlický děkan Matěj Kolářík- logicky upadl 
u „rudé šlechty“ v nemilost a musel být od-
straněn. Než ho mohli estébáci zatknout, ale 
spáchal na své faře sebevraždu. Psal se rok 
1949. A přicházelo kruté období devastace 
všech morálních hodnot a  systematického 
vyvražďování elity masarykovsko- benešov-
ského národa…
Čekanická kaplička „Navštívení Panny 

Marie“ je od roku 1958 památkově chráněná.
Vladimír Šavrda

Čekanické kapličce přišlo vzdát úctu přes 200 věřících.

Bláznivý svět?
Holedbáme se demokracií. Ale jako demo-

kraté mlčíme a necháme usmrtit najednou 
více jak pětset řádně demokraticky zvolených 
občanů včetně prezidenta státu v Egyptě. Bez 
mrknutí oka jsme nechali zaútočit na Irák, ač-
koliv každý věděl, že příčiny byly nepravdivé, 
s důsledky až milionů obětí a výsledkem zroze-
ní krvavého Islámského státu… Bez povšimnutí 
necháváme mnohé prohřešky proti lidskosti 
v celém světě. U nás dávám jako příklad nede-
mokratičnosti a opovržení zájmů občana konec 
před léty založeného spoření na důchod. Byli 
tak potrestáni ti, kdo myslí na svou budoucnost 
při vědomí, že už dnes stát peníze nemá a ubý-
váním počtu práce schopných a přibýváním 
důchodců dojde ke krizi… Soudci si neúměrně 
zvedají platy a přitom naši podnikatelé utíkají 
ze země z obav před některými soudci, kteří 
zneužívají jejich bankroty k svému obohacení.

V  televizním pořadu byl uveden případ 
muže s  těžkou nemocí roztroušené sklerozy, 
kterému lékaři neuměli pomoci. Proto použil 
samoléčení výrobou konopného oleje, kterým 
se vyléčil. Když to ale zveřejnil, dostal pokutu 
a  vězení, načež se mu nemoc vrátila. Tedy 
místo toho, aby se lékaři poučili a případ využili 
podle zdravého rozumu, uplatnilo se dodržova-
ní nedokonalého zákona v neprospěch všech…

Státy evropského sdružení jsou beznadějně 
zadluženy a žijí z bankovních půjček a bankrot 
takových dvou států jako je Řecko by všechny 
včetně nás hospodářsky smetl.

Ve  světě vlastní pouhé procento lidí po-
lovinu všeho majetku a  tento rozdíl se stále 
zvyšuje.

Vypadá to, že si lidé neumějí vládnout a po-
tlačit osobní egoismus ve prospěch celku, že 
jednou bude muset převzít řízení vyšší umělá 
inteligence, jak jsem před časem popsal… 
Můžeme si jen blahopřát, že žijeme v hezkém 
a poklidném městě Blatná, jehož klidný život 
tlumí shora popsané negativní bláznivosti 
světa. Mrzí mne zde jen jedny služby: Chcete 
něco vyřídit, ale přijdete do úřadu a tam vás 
zastaví jedno: „úřední dny“. Když byly před lety 
zavedeny, jednalo se v týdnu pouze o pondělí 
a středu. Tenkrát jsem po tahanicích vybojoval 
otevření pro lidi ještě v pátek dopoledne. Ne-
dávno jsem na úřadech pomáhal jednomu cizin-
ci vyřizovat jeho snahy, a znovu přišel k onomu 
„Dnes není úřední den“, ačkoliv nebylo v uve-
deném oddělení co dělat, ale zaměstnanci si 
zuby nehty drží své volno… V tomto oboru jsem 
začal pracovat ihned po válce a nikdy nebylo 
pomyšlení zavřít se v kanceláři proti občanům, 
požadujícím nějaké vyřízení! Nyní se ukázala 
první vlaštovka ve službách občanům, kterou 
je dopravní oddělení Městského úřadu, se svým 
skromným příspěvkem pracovních hodin každý 
den v  týdnu. Doufám, že tento příklad bude 
pohnutkou pro ostatní oddělení.

Jinak bych v Blatné ještě uvítal postupné 
zřizování různých cvičebních pomůcek na pří-
stupných místech obce /parky, volná místa/, 
které by sloužily všem občanům od mladých 
po  staré, jak to bývá v mnohých městech 
ve  světě. Jedná se o  jednoduché, těžko zni-
čitelné zařízení k procvičení páteře, nohou, 
paží a podobně a viděl jsem, že tato zařízení 
jsou lidmi používána pravidelně a bez rozdílu 
stáří. Mohlo by to pomoci ke  zdravotnímu 
a tělesnému zlepšení občanů.

F.K.
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Zvony v Záboří u Blatné – historie 
a současnost

O  rekvizicích zvonů v  českých zemích 
existuje mnoho zmínek v kronikách, časo-
piseckých a novinových článcích i v odbor-
ných knihách, ale větší ucelená studie zatím 
neexistuje. Nejvíce se touto problematikou 
zabývá unikátní obrazová publikace his-
toriků Tomáše Chvátala a Luďka Krčmáře 
Obrazy z dějin českého zvonařství: rekviziční 
fotografi e z první světové války ze sbírek 
Západočeského muzea v Plzni.1 V publikaci 
najdeme historicky a vůbec dokumentačně 
velice cenné fotografi e zvonů, které mnohdy 
nenávratně zmizely při rekvizicích v letech 
1916-1917.

V  pověstech se zachovaly vzpomínky 
na zabavování zvonů již ve třicetileté válce, 
z čehož vyplývá, že rekvizice 1. a 2. světové 
války nebyly nijak výjimečné. Příkladem 
odebrání zvonů ve třicetileté válce je pověst 
o  zvonu z Chvojnova, která vypráví, že se 
o  zdejším zvonu dozvěděli Švédi a přejeli 
do obce, aby jej sundali a odvezli. Zvon při 
odvozu prý spadl s vozu do Želivky a rozbil se. 
Jeho střepy se údajně v řece proměnily v čet-

né perličky. Často 
se také objevují 
pověsti o snahách 
o   ukrytí zvonů 
před zabavením 
nepřátelským voj-
skem zakopáním 
v zemi, či potope-
ním v rybníce.

V  1. světové 
válce byly nejpr-
ve rekvírovány 

zvony mladší roku 1600, kromě výjimeč-
ných případů. První vlna proběhla od 8. 8. 
1916. Druhá vlna prvoválečných rekvizic 
proběhla po 22. 5. 1917. Ta se vztahovala 
již na všechny zvony, kromě historicky nebo 
umělecky cenných, a  také zvonů signál-
ních a  těch, které měly průměr menší než 
250 mm. Třetí vlna zabavování, která měla 
proběhnout v roce 1918, již díky ukončení 
války naštěstí neproběhla. Bohužel si vše 
vynahradilo ničení zvonů ve 2. světové válce. 
Zabavené zvony v dřívějších dobách sloužily 
převážně jako materiál pro výrobu kanónů, 
což zůstalo v povědomí lidí do dnešních dnů 
jako hlavní motiv. V 1. a 2. světové válce bylo 
jejich užití daleko širší. Zvonařská bronz byla 
a je velmi kvalitním materiálem a její složení 
se během tisíce let nezměnilo. Bronz měla 
odjakživa vyšší cenu než železo. Přidáním 
různých příměsí (měď, olovo, hliník, zinek…) 
se dala využít podle zamýšleného záměru, 
přičemž bylo již od počátku známo výchozí 
složení slitiny. Své užití našla např. při výrobě 
různých strojních součástí, pouzder ložisek, 
hřídelí, os, různých dílů pro stavbu lodí apod. 
1  Knihu vydalo Nakladatelství Českého lesa 
v Domažlicích roku 2006.

Cínovou bronz lze použit v potravinářském 
průmyslu. Přirozeně se dala zvonovina užít 
i k odlévání plastik, soch či nápisových desek. 
Její využití bylo skutečně bohaté, proto se 
nazývala „strategickou surovinou“. Kromě 
toho byly zvony, z psychologického hlediska, 
významnou válečnou kořistí. Jejich odebrá-
ním se města a obce cítily potupeny. Mnozí 
lidé ztrátu velmi těžce nesli.2

Díky laxnímu přístupu vykonavatelů 
všech rekvizic ve 20. století došlo mnohdy 
ke  ztrátám nesmírně cenných děl. Mnoho 
zvonů nebylo před odebráním ani stručně 
zdokumentováno. Ty, které měly „štěstí 
v neštěstí“ byly alespoň vyfotografovány, 
existují občas jejich sádrové odlitky, kopie 
nápisů nebo přinejmenším nějaké střepy či 
zvukové nahrávky.3

O zabavování zvonů ve 2. světové válce na-
psal příspěvek Rekvizice českých zvonů za 2. 
světové války Radek Lunga. Článek popisuje 
způsob, jakým byly zvony sepisovány, vykazo-
vány na příslušných úřadech, klasifi kovány 
podle kategorií (kategorie A - nejméně cenné, 
ulité 1800-1900, B - první rezerva, C - umě-
lecky a hudebně cenné, D - umělecky a his-
toricky nejcennější - ZACHOVAT) a následně 
odebírány. Zajímavá je i zmínka o označování 
zvonů rekvizičními značkami.4

Historie
V listopadu 2010 byl na půdě Umělecko-

průmyslového musea v Praze při přípravách 
na  stěhování depozitáře nalezen sádrový 
odlitek. Nalezený artefakt byl poškozen, ale 
odlomená část se naštěstí zachovala. Neměl 
žádné inventární číslo a zůstal v kategorii do-
kumentačního materiálu. Do UPM se dostal 
pravděpodobně již za 1. světové války, a to 
zřejmě mezi léty 1916-1918. Muzeum se totiž 
účastnilo dokumentace zvonů. To, že odlitek 
patří zvonu, a k tomu ze Záboří u Blatné, bylo 
zjištěno podle nápisu, uvedeného na  části 
odlitku. Zvonařem, který původní dílo odlil 

2  Informace pocházejí od Petra Rudolfa Manouška.
3  Sábo, Lukáš. Rekvizice zvonů na Teplicku za I. 
světové války. Nalezeno dne 10. 7. 2015 na www.
muzeum-teplice.cz/exponaty-mesice-2005/367.
exponat-mesice-brezna-5.
4  Lunga, Radek. Rekvizice českých zvonů za 2. 
světové války. Nalezeno dne 10. 7. 2015 na http://
pamatky.bcb.cz/Zvony/Rekvizice-ceskych-zvonu-za-
2-svetove-války.

v roce 1751, byl Jan Dietrich z Nového Města 
pražského, jak taktéž vychází z nápisu. Zača-
lo se pátrat, zda se zvon ještě stále v Záboří 
nachází, a nebo byl rekvírován v některé ze 
světových válek. Díky dostupným zdrojům 
a navštívení zábořské farnosti bylo po krát-
kém bádání zjištěno, že toto dílo bohužel 
již neexistuje. Bylo zabaveno v 1. světové 
válce, a  to roku 1916. O  této skutečnosti 
svědčí článek „Zvony odvedené k účelům 
válečným z okresů Blatenského, Milevského 
a Příbramského“ od Antonína Podlahy v časo-
pisu Památky archaelogické a místopisné, díl 
XXIX, roč. 1917, s. 136, v němž je podrobně 
popsána výzdoba tohoto zvonu (nápisy, or-
namenty, reliéfy...). V časopise nechyběla ani 
jeho fotografi e.

O tomto krásném výtvoru Jana Dietricha 
vyšel již roku 1897 článek „Příspěvky ku 
zvonařství z okresů Blatenského a Břežnic-
kého od Josefa Siblíka, taktéž v Památkách 
archaelogických, díl XVII, roč.  1896/97, 
s. 707-708. Článek se zabýval příklady zvo-
nařů, působících v Plzni, Praze a Klatovech, 
kteří dodali svá díla do kostelů v Blatenském 
a Břežnickém okrese. Mezi uvedenými pa-
mátkami jsou jak výše uvedený zvon Jana 
Dietricha, ulitý roku 1751, tak Martina Jindry, 
který slil roku 1586 prvního „obyvatele“ pro 
zvonici v Záboří, jenž se ve farnosti zachoval 
dodnes.

Zvon Jana Dietricha pocházel z původní-
ho z roku 1612, z něhož byl zřejmě po jeho 
puknutí přelit. Svým způsobem byl vskutku 
jedinečný a je škoda, že dnes již neexistuje. 
Můžeme se jen dohadovat, zda rekvizici 
podlehl pro své „mládí“ či proto, že nebyl 
výrazně zdařilý po akustické stránce.

Jak již bylo uvedeno, zvon z roku 1751 se 
do dnešních dnů nedochoval, ale díky pečli-
vosti památkové komise, která se v době 1. 
světové války snažila poctivě dokumentovat 
pokud možno všechny rekvírované zvony 
a pořizovala i sádrové odlitky jejich výzdoby, 
mnohdy celých korpusů, jindy alespoň jednot-
livých reliéfů,5 víme i dnes nejen z výše cito-
vaného zdroje, jak Dietrichovo dílo vypadalo:

Spodní průměr – 930 mm, rok přelití (z pů-
vodního z roku 1612) – 1751, zvonař – Jan 
Dietrich z N.M.Pražského

Koruna byla šestiramenná, zdobená 
žlábkováním. Pod čepcem široká linka, pod 
ní ornamentální pás s motivem akantových 
úponků a rozvilin, prokládaný zamřížovanými 
okénky a reliéfem Panny Marie Bolestné (Pa-
mátky arch. uvádějí „vkomponované postavy 
andílků“).

Uprostřed pláště byla rolverková kartuše 
s devítiřádkovým nápisem:
1. LETHA PANIE 1612 JA JAN
2. NEYSTARSSY HORCZICZE ZPROS:

5  První rekviziční etapě roku 1916 předcházela 
poměrně důkladná dokumentace, která zahrnovala 
fotografi e, popisy a dokonce i sádrové odlitky výzdo-
by zvonů. Viz MANOUŠEK, Petr Rudolf. Zvonařství. 
Praha: Grada, 2006, s. 34.
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3. TEHO NA BRATRONICICH A POLI DAL 
SEM
4. NA SWVG WLASTNI NACLAD TENTO
5. ZWON SLITI KECZTI A HCWALE PANV
6. BOHV WSSEMOHAVCZIMV K KOS:
7. TELV MEMV ZABORZSKEMV GE
8. NZ GEST ZALOZENI S:
9. PETRA A PAWLA
Uprostřed nápisu byly umístěny reliéfy sv. 
Petra s klíči a sv. Pavla s mečem.
Pod kartuší dokončení nápisu:
APOSSTOLVW BOZICH NA PAMATKV SWOV
Naproti byla stejná kartuše s desetiřádkovým 
nápisem:
1. TENTO ZWON GEST PRZE:
2. LITY ROKV 1751 ZNACLADEM
3 .  F I L I A L N I H O  C H R A M V  PA N I E 
BEZDIECOWS:
4.CEHO CWICZV CZTI A CHWALE BOHA 
WSSE:
5. MOHAVCZIHO BOLESTNE MATKI BOZI
6. S:S: APOSSTOLVW PE: A PA:
7. TITVLARNICH TOHOTO CHRA:
8. MV PANIE FARNIHO PATRONVW
9. TEZ S:S: MVCZEDLNIKVW
10. BOZICH IANA A PAWLA
Uprostřed nápisu jsou reliéfy sv. Jana a sv. 
Pavla s palmami, vyobrazených v podobě 
římských vojáků.
Pod kartuší je dokončení nápisu ve dvou 
řádcích:
1. PATRONVW PROTI BOVRZCZE
2. OD IANA DIETRICHA ZWONARZE KRA-
LOWSKEHO NOWEHO MIESTA
Pod linkami na věnci: PRASKEHO.
Na dalších stranách reliéf Piety, ze stran 
doplněný anděly, korunujícími Pannu Marii 
a naproti reliéfy dvou rodových erbů. Nad 
nimi soustava písmen: I:N:H:Z:P:K:H:Z:K: 
(=JAN NEJSTARŠÍ HOŘČICE Z PROSTÉ-
HO....)

Vlevo byl erb s medvědími tlapami – rodu 
Horčiců z Prostého, vpravo vprostřed rozpů-
lený erb s vyšrafovanou pravou polovinou. 
Nad věncem soustava linek: linka – trojlin-
ka – linka a na věnci pás akantových listů, 
rostoucích směrem vzhůru, pod ním hrana.

V roce 2014 nalezl sádrový odlitek z UPM 
své nové místo v muzeu v Blatné, kam byl 
bezúplatně předán.6 Příští rok uplyne 100 
let od jeho pořízení, a tedy nenávratné ztráty 
krásného zvonu mistra Dietricha.

6  Informace pochází od PhDr. Filipa Wittlicha, 
vedoucího centra dokumentace sbírek a kurátora 
z UPM.

Rodina Dietrichova měla svou zvonařskou 
dílnu na Novém Městě pražském v 18. století. 
Z jejich dílny vyšlo mnoho děl. Jako první se 
připomíná Zachariáš Dietrich, jehož zvony 
jsou doloženy mezi léty 1716-1730. Zdobil 
je latinskými a  českými nápisy, autorskou 
signaturu používal obvykle německou: „Za-
charias Dietrich Bürger und Glockengiesser 
in der k. Neustadt Prag“. Z  jeho výtvorů 
jsou známy: Křesejno (u Libochovic) z roku 
1716, dva zvony na věžičce u Panny Marie 
Sněžné na Novém Městě pražském z  roku 
1721, další dva ve  zvonici u  chrámu sv. 
Petra a Pavla na Poříčí z roku 1723 a 1724, 
Doksany z roku 1724 atd. Zachariáš Dietrich 
měl tři syny, Zachariáše, Jana a Víta, kteří 
stejně jako otec žili na Novém Městě v Praze 
a po smrti otce dále provozovali zvonařské 
řemeslo, zpočátku společně, později každý 
samostatně. Jako společné dílo bratří se 
uvádí zvon v kostele Panny Marie na Karlo-
vě na Novém Městě pražském z roku 1759 
a  z  roku 1750 v Kmětinovsi. Jan Dietrich 
přelil roku 1745 zvon do kostela v Divišově 
a roku 1758 do kostela v Sluhách. Vit Dietrich 
přelil roku 1764 zvon do kostela v Miličíně, 
1760 do kostela ve Hvožďanech, 1761 přelil 
prostřední zvon do kostela v Čechticích, 1763 
do kostela v Seewiesenu (okr. Sušice) a roku 
1763 a 1764 zvony do Libice.7

Současnost
Na zvonici v Záboří u Blatné jsou zavěšeny 

dva zvony. Historicky cenný zvon Martina 
Jindry z roku 1586, který popisuje již zmíně-
ný článek v Památkách archaeologických, 
a novodobý od Manouškových ze Zbraslavi 
z roku 1978.

Historický zvon - spodní průměr – 
1 020 mm, výška - 710 mm, nárazový tón – 
fi s1, rok ulití - 1586, zvonař – Martin Jindra 
z Klatov

Původně koruna šestiramenná8. Pod 
čepcem je trojlinka a pod ní ornamentální 
fi gurální pás (často používaný např. Brikcím 
z Cinperka) – podle Památek archealogických 
z r. 1896/97 se jedná o zobrazení šesti skutků 
tělesného milosrdenství. Pod tím je dvojlinka 
a pod ní pás akantových listů v jedné vrstvě. 
Plášť zdobí osmiřádkový nápis:
1. VROZENY PAN BAVSLAW ZABORSKY ZBR
2. LOHA A NAZABORZII: A PAN IAN STAR-
SSY
3. HORCZICE SPROSTEHO A NA BRATRO-
NICYCH:
4. DALYSAV TENTO ZWON – SLYTI A VDIE-
LATII
5. KZADVSSI A KOSTELV K  SWATEMV 
PETRV

7  RYBIČKA, Antonín. O českém zvonařství. V Praze: 
Nákladem Král. české společnosti nauk, tiskem E. 
Grégra, 1885, s.33-34.
8  Jak zvon o korunu přišel není známo. Buď byla 
její ramena již špatně odlita, či později poškozena 
a odříznuta. Dnes je místo za korunu zvon upevněn 
k ocelové traverze čtyřmi šrouby, kterými je provrtán 
čepec.

6. NAKLADEM TY WSSY OBCE A OSADY 
PRZINA
7. LEZIEGYCI: ODEMNE SLYT GEST MAR-
TINA
8. GYNDRY MIESSTIENINA MIESTA KLA-
TOW : 1586.
Naproti je třířádkový nápis:
1. WEGMENO PANIE SAV WSSECKYWIECY 
VCZINIENY
2. BAVSLAW ZABORSKY Z   BRLOHA 
A NA ZABORZII:
3. 1586.

Pod tím je štítek s fi gurálním reliéfem 
s motivem bičování Krista. Nad věncem je 
trojlinka a na věnci dvojlinka. Nad dvojlinkou 
jsou kolem věnce znaky (zřejmě alfa-omega) 
v podobě křížů a písmen A L pod tím G A.

Novodobý zvon - Sv. Pavel - spodní 
průměr – 807 mm, výška - 635 mm, nárazový 
tón – h19, hmotnost – 330 kg, rok ulití - 1978, 
zvonaři – Manouškovi z Prahy-Zbraslav

Koruna je talířová. Pod čepcem je orna-
mentální pás s motivem křížků. Pod pásem 
je dvouřádkový nápis:
1. K 750. VÝROČÍ OBCE ZÁBOŘÍ
2. VĚNUJÍ FARNÍCI L. P . 1978
Nad věncem je na  této straně autorská 
signatura:
ULILI MANOUŠKOVI (zvonařská značka: 
květina, klíč, zvon) PRAHA-ZBRASLAV

Naproti je ornamentální pás přerušen 
reliéfem sv. Pavla s mečem v pravé a knihou 
v  levé ruce. Po  stranách postavy je nápis: 
SVATÝ PAVLE, (reliéf) ORODUJ ZA NÁS.

Závěrem je nutno připomenout, že každý 
zvon, zvláště ty historicky cenné, si zaslouží 
určitou péči, kterou je např. pravidelná kont-
rola jejich výměnných součástí (srdce, závěs, 
při ručním zvonění páka, lano…), v případě 
zvonění elektromotorem pravidelný servis 
(u historicky cenných zvonů se elektromotory 
nedoporučují kvůli ochraně před jejich poško-
zením). Zvony jsou významnými památkami, 
které bývaly nedílnou součástí života každé 
obce či města, neboť dělily den jakožto ozna-
movatelé času, hlásaly také svátky, svatby, 
pohřby, útoky vojsk, bouře, nálet kobylek, 
požáry…, přesně jak často uvádějí nápisy, 
které na zvonech jsou. Jeden z nejznámějších 
je „Ejhle, já zvon nikdy marně nezním, hlá-
sám svátek, bouři, válku či pohřeb slavný…“ 
Pokud se budou lidé o své památky starat, 
mohou vydržet mnoho dalších let pro gene-
race, které přijdou po nás.

9  Údaje o nárazových tónech obou zvonů pocházejí 
od Petra Rudolfa Manouška.
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Zvony v Záboří u Blatné – historie a současnost (pokr. ze str. 9)
Výběr z literatury:

Chvátal, T. a Krčmář, L. Obrazy z dějin 
českého zvonařství. V Domažlicích: Nakla-
datelství Českého lesa, 2006.

Kybalová, L., Vácha, P. a Lunga, R. Pražské 
zvony. Praha: Rybka, 2005.

Manoušek, P. Zvonařství. Praha: Grada, 
2006.

Mlčák, Leoš. Zvony na Moravě a ve Slez-
sku. Olomouc: Kaligram, 2014.

Lunga, Radek. Rekvizice českých zvonů 
za 2. světové války. Nalezeno na http://pa-
matky.bcb.cz/Zvony/Rekvizice-ceskych-zvo-

nu-za-2-svetove-valky nebo Lunga, Radek. 
Průběh a charakter rekvizice českých zvonů 
za druhé světové války. In: „Nepřichází-li 
práce k Tobě...“ = „Kommt die Arbeit nicht 
zu Dir...“: různé podoby nucené práce ve stu-
diích a dokumentech Praha : Česko-německý 
fond budoucnosti - Kancelář pro oběti nacis-
mu, 2003 s. 124-130.

Sábo, Lukáš. Rekvizice zvonů na Teplicku 
za  I. světové války. Nalezeno na www.mu-
zeum-teplice.cz/exponaty-mesice-2005/367.
exponat-mesice-brezna-5

Vočka. Filip. Rekvizice českých zvonů 
za druhé světové války. Nalezeno na http://

hynkov.cz/media/Rekvizice-zvon%C5%AF-11.
pdf

Pavla Jungmannová

Další obrázky žáků ZUŠ Blatná, které zdobí prostory radnice
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Hospoda U DATLA - AKCE
6. 9. Loučení s létem 2015 - od 14.00 pro-
gram pro děti+hudební uskupení - Cover 
ladyes

9. 9. středa-od 20.00 - Shuvit(SWE), 
Loreto carpenter store

27. 9. od 15.00 - Šumíci

17. 10. od 20.00 -Watican Punk Balle-
t(Arm)

31. 10. - Z nouze cnost

27. 11. - BAS, Zčistajasna

V Řečici postavili dětem 
„most“ do letních prázdnin, 
plný soutěží a překvapení
Řečice - Letní prázdniny jsou samy o sobě 

„moc, moc“ prima a děti je netrpělivě „vyhlí-
ží“ prakticky už od začátku školního roku. 
A pokud má „potěr“ navíc přechod ze školních 
lavic do rajského dvouměsíčního období, 
plného koupání, cestování a dobrodružství, 
„vytapetovaný“ uvítacím zábavným progra-
mem na domácí půdě, pak se jako mávnutím 
kouzelného proutku všechno školní rázem 
stane imaginárním.

Velmi zdařilý „most“ do letních prázd-
nin postavili svým i přespolním ratolestem 
28.  června dospělí v  Řečici. A nebylo to 
poprvé. „Akci jsme přiléhavě pojmenovali 
„Zahájení prázdnin“ a konala se u nás pod zá-
štitou místního Osadního výboru již potřetí,“ 
vyjádřila se ke chvályhodné aktivitě řečických 
pořadatelka Petra Kuparová, „Předtím jsme 
deset let organizovali klasické „Dětské dny“, 
ale ty se dělaly všude kolem a většinou ve 
stejném datu. Myslím, že provedená změna 
je změnou k lepšímu, protože loni padl účast-
nický rekord- přijelo a přišlo k nám padesát 
dětí nejen zdejších, ale i  z okolních vesnic 
a hlavně z Blatné.“ Tenhle rekord se na svém 
stupínku udržel i letos. Také tentokrát vítala 
na řečickém hřišti prázdniny padesátka kluků 
a mladých slečen.

Program zábavného odpoledne ve stře-
du malé vsi u Blatné měl jako hlavní bod 
„Dětskou olympiádu“. Ta sestávala z těchto 
disciplín- chůze po kladině, skákání v pytlích, 
střelby ze vzduchovky na terče, hodu míčkem 
do otevřené pusy papírového klauna, slalomu 
mezi kuželkami, kopu míčem na bránu, hodu 
diskem, vrhu koulí a skoku do dálky. Každý, 
kdo absolvoval nějaký úkol, dostal za soutě-
živost a odvahu bankovky v místní měně / ře-
čický frank / a za ně mohl v příslušné hodnotě 
nakoupit u  stánku s bohatým sortimentem 
věcného i sladkého zboží. „Kromě toho jsme 
zavedli také tombolu, kde vyhrával každý 
lístek,“ upozorňuje Petra Kuparová, „A do 
tomboly byly dány skutečně lákavé ceny. 
Třeba svítící míče, kopací meruny, panenky, 
pistolky,“ vypočítává „dobrá duše“ zdejšího 
společenského dění. Kdo už měl splněné 
všechny úkoly a vybral si svůj „bakšiš“, mohl 
si zadarmo s rodiči a kamarády opékat buřty 
nad rozdělaným ohněm.

Devítiletý Honza Jeníček z Chlumu určitě 
nelitoval, že strávil odpoledne a večer v Ře-
čici: „Nejvíc mě bavila střelba ze vzduchovky. 
A byl jsem hodně úspěšný- třikrát ze tří ran 
jsem trefi l kreslené divoké prase. Zase mi 
ale nevyšlo kopání na bránu.“ Honza by 
mohl být vzorem pro všechny správné kluky. 
Nepropadl vysedávání u počítače, má rád 
sport a  je pořád „v  luftě“: „Hraju hokejbal, 
baví mě cyklistika, lyžování i bruslení. Za 
akcemi pro děti jezdíme leckams. Byli jsme 

už v Sedlici, Hajanech, Vrbně, Pacelicích, 
ale taky mimo Blatensko, třeba v Příbrami 
nebo Tochovicích. Z posledních soutěží mě 
nejvíc nadchlo pouštění papírových vlaštovek 
v Bělčicích, kde jsme získali od pořadatelů 

nádherné medaile. Tady v  Řečici to měli 
určitě perfektně připravené a napřesrok si 
to tu chci zopakovat,“ říká malý nadšenec, 
který si tady loni zkusil i tradiční neckyádu.

Velkou radost měli z řečické nadílky Alž-
běta Friedlová / 11 let / a její bráška David 
z Písku. Sympatické děvče vyhrálo v tombole 
poukaz na bezplatnou prohlídku blatenského 
zámku, Davídek byl u vytržení z pravého fot-
balového míče. A jak si vedla Alžběta, která 
s rodiči jezdí do Řečice na víkendy a prázd-
niny, v  jednotlivých disciplínách? „Šlo to,“ 
soudí Alžběta, „Moc se mi povedl hod diskem, 
dobře jsem skákala i v pytli. Jenom mě mrzí, 
že jsem ve střelbě netrefi la vůbec terč.“

Na to, jak se dospělým daří organizovat 
v Řečici „Zahajování prázdnin“, má Alžběta 
stejně pozitivní názor jako Honzík Jeníček 
z Chlumu: „V Řečici je to prostě nejsupro-
vější! Místní vždycky zvládnou všechno na 

jedničku a podle mě mají málokde tak hezké 
hřiště jako máme tady,“ říká hrdě rozra-
dostněná účastnice „Dětských olympiád“ 
v Řečici.

S tím nelze než souhlasit, protože řečičtí 
dobrovolníci o travnatý plácek pečují zodpo-
vědně a mimoto Osadní výbor nedávno zajistil 
jeho osazení hezkými hracími prvky, jaké se 
jen tak nevidí.

Zábavně- sportovní odpoledne zakončili 
řečičtí pořadatelé „Stezkou odvahy“, kterou 
statečné děti absolvovaly bez výjimky úplně 
celou.

Kde je zahajování, tam je taky loučení. 
Ani na to ve svém programu řečičtí nezapo-
mínají. Tam už všechno školní přestává být 
imaginární. Naopak- začíná to dostávat až 
příliš jasné obrysy…

Poděkování za finanční a materiální 
podporu „Dětské olympiády“ v Řečici náleží 
Osadnímu výboru v  Řečici, Josefu Srbovi 
z fi rmy „ELFA“, soukromým zemědělcům 
z  Řečice- rodině Králů a  konečně všem 
zdejším občanům, kteří věnovali pro tuto 
příležitost dobrovolné příspěvky.

Vladimír Šavrda

Někteří borci si troufl i i na střelbu vestoje.

Při hodu diskem znemenitě posloužilo
kuchyňské prkénko.

SPOLEK DIVADELNÍCH 
OCHOTNÍKŮ BLATNÁ

poníženě žádá P. T. blatenské občanstvo 
o poskytnutí nepotřebných starých 

oděvů – pokud možno z první poloviny 
minulého století.

Zejména fraky, kalhoty, saka, čepice, 
boty, dámské a pánské šaty!

Pokud doma něco objevíte, volejte laska-
vě na tel. č. 607 826 316 –

Veronika Janečková.

Uctivě děkujeme v hluboké úkloně – 
SDO.
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DIVADELNÍ PŘEDPALTNÉ | 
PODZIM 2015
Cena abonentních vstupenek, která 
zahrnuje 3 představení: 550/350 Kč 
(plná cena/snížené vstupné: senioři, 
děti, studenti, ZTP)
Předprodej: infocentrum Blatná, re-
cepce Městského muzea Blatná

PŘEDPLATNÉ KPH | 
SEZÓNA 2015/2016
Předplatné KPH zahrnuje 9 koncertů, 
které se budou odehrávat v období 
září 2015 – květen 2016. Cena před-
platného zde činí 800/600 Kč (senioři, 
ZTP, studenti, děti). Připravili jsme pro 
vás vystoupení vynikajících umělců z 
celého Česka.

Program předplatných naleznete na 
www.ckvb.cz

29. 8. SOBOTA | 19:00 |
MALÉ DIVADLO KJÓGENU: TŘI 
TRADIČNÍ JAPONSKÉ FRAŠKY 
(LAHODNÝ JED, HORSKÝ ASKETA, 
SUSUGIGAWA)
Nádvoří, zámek Blatná 
(v případě nepřízně počasí v divadel-
ním sále, Sokolovna Blatná)
Představení v rámci divadelního 
předplatné
MDK se věnuje převážně studiu, 
realizaci a uvádění japonských frašek 
kjógen v českém jazyce. Svým způso-
bem jde o světové unikum.  MDK je 
ojedinělým divadelním seskupením 
působícím za hranicemi Japonska, 
které se systematicky věnuje pěsto-
vání tohoto tradičního uměleckého 
žánru.
V Blatné Malé divadlo kjógenu 
předvede tři tradiční japonské frašky, 
seznámí publikum s tradičními japon-
skými kostýmy pro kjógen a popovídá 
o tomto divadelním žánru.
Vstupné: 150/100 Kč (plná cena/sní-
žené vstupné)
Předprodej: 
infocentrum, recepce Městského 
muzea Blatná, www.ckvb.cz

2. 9. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
Nám. Míru 212, II. patro

5. 9. SOBOTA | 18:00 |
KONCERT JIHOČESKÉ 
FILHARMONIE
Nádvoří zámku Blatná
Antonín  Dvořák - Česká svita
Richard Wagner -  Siegfriedova idyla
P. I. Čajkovskij - Serenáda pro smyčco-
vý orchestr C dur, op. 48
Těšte se na jedinečný koncert Jiho-
české filharmonie pod širým nebem 
v kouzelné atmosféře zámku Blatná. 
Jihočeská filharmonie byla v Českých 
Budějovicích založena v roce 1981 s 
původním názvem Jihočeský státní 
orchestr. V současnosti má 37 členů a 
zůstává jedinou profesionální filhar-
monií v Jihočeském kraji. Vrchol letní 
sezóny opravdu ve velkém stylu! Ne-
nechte si ujít tento výjimečný zážitek…
Předprodej: infocentrum Blatná, re-
cepce Městského muzea Blatná a na 
www.ckvb.cz
Cena vstupenek: 290 – 590 Kč.
Koncert se koná za každého počasí

5. 9. SOBOTA | 21:00 | 
NOČNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ V 
POŽÁRNÍM ÚTOKU
Místo konání a pořadatel
Letní stadion (umělá tráva), SDH Blat-
ná a město Blatná

9. 9. STŘEDA | 20:00 |
SHUVIT(Swe) + LORETO 
CARPENTER STORE 
PořaDatel a místo konání 
Hospoda U Datla

28. 8. PÁTEK | 20:00 |
HITMANN: AGENT 47
Akční / krimi / thriller v původním 
znění s titulky | USA 2015 |96 min | Ne-
vhodný mládeži do 15 let | 110 Kč

2. 9. STŘEDA | 19:00 |
MALLORY
Dokumentární v původním znění | ČR 
2015 | 101 min | Mládeži přístupný | 90 Kč 

4. 9. PÁTEK | 20:00 |
VYNÁLEZ ZKÁZY
Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi v pů-
vodním znění| Československo 1958 | 
81 min | Mládeži přístupný | 80 Kč 

 Akce

 Kino

9. 9. STŘEDA | 19:00 |
FANTASTICKÁ ČTYŘKA
Akční / Fantasy / Sci-Fi v českém znění 
| USA 2015 | 94 min | Nevhodný mláde-
ži do 12 let | 110 Kč 

11. 9. PÁTEK | 20:00 |
GANGSTER  KA
Krimi v původním znění | ČR 2014 | 100 
min | Nevhodný mládeži do 12 let | 130 Kč 

KŘÍŽOVKY PRO DĚTI
Po celý měsíc si děti mohou v knihov-
ně vyluštit křížovku. Jedna ze správ-
ných odpovědí bude odměněna ma-
lým dárkem.

3. 9. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: DEKORACE DO BYTU
Suterén, KCAŽ
V případě zájmu se hlaste na 603 395 
160.

6. 9. NEDĚLE | od 14:00 |
LOUČENÍ S LÉTEM
PořaDatel a místo konání
KCAŽ + hospoda U Datla, dvorek mezi 
hospodou U Datla a KCAŽ
14:00 | PIKI Volyně: Vodník Mařenka - 
divadelní představení (velký sál)
14:00 – 17:00 | Workshopy pro děti i 
dospělé
17:00 | Cover Ladies - koncert
Občerstvení zajištěno. 
Vstup dobrovolný.

9. 9. STŘEDA | 18:00 |
HUDEBNÍ KALEIDOSKOP
Kavárna, KCAŽ
Klubový poslechový pořad Kaleido-
skop Jana Rejžka. Ukázky z domácí 
tvorby, která nezní v komerčních rádi-
ích (např. alternativní kapely jako Zrní, 
DVA, Yellow Sisters, Sestry Steinovy, 
Markéta Irglová, Tomáš Hanák, Jiří 
Konvrzek a další) a letem světem v 
průřezu hudebních žánrů. Těšte se na 
hudbu z celého světa a přijďte s námi 
objevovat!

10. 9. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: ŠPERKOVÁNÍ
Suterén, KCAŽ
Šitý šperk z korálků s Monikou Šour-
kovou. V případě zájmu se hlaste na 
603 395 160.

 Knihovna

 Komunitní centrum

Kulturní  kalendář��
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ropy od laureátů soutěže Czech Press 
Photo. 

19. 9. SOBOTA | 09:00 – 18:00 |  
20. 9. NEDĚLE | 09:00 – 17:00 | 
26. + 27. 9. SO + NE | 10:00 - 12:00 
a 13:00 - 17:00 |

MILOŇ NOVOTNÝ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Výstava dokumentárních fotografií z 
cest od významného reportážního fo-
tografa, včetně legendárního souboru 
Londýn 60-tých let.

28. 9. PONDĚLÍ | 13:30 – 19:00 |
SVATOVÁCLAVSKÉ 
SLAVNOSTI
Nádvoří, zámek Blatná
17:00 | KONCERT: RADŮZA
Předprodej: infocentrum, recepce Měst-
ského muzea Blatná, www.ckvb.cz
Cena koncertu: 290/220 Kč (plná 
cena/snížené vstupné: senioři, děti, 
studenti, ZTP)

20. 10. ÚTERÝ | 19:00 |
STUDIO YPSILON: 
PÁNSKÁ ŠATNA
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Legendární Ypsilonka se vrací ke své-
mu vynálezu totální improvizace. 
Úspěšné písničky, řeči, atrakce a ná-
pady. Nepropásněte jedinečnou příle-
žitost nahlédnout tak trochu klíčovou 
dírkou do pánské šatny ypsilonských 
herců.
hrají, zpívají a improvizují: Martin De-
jdar, Jiří Lábus, Pavel Nový, Jan Jiráň, 
Martin Janouš, Dominik Renč a Petr 
Hojer.

12. 11. ČTVRTEK | 19:00 |
DIVADLO UNGELT: 
LEDŇÁČEK
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Typicky sarkastický britský humor, 
vypointované dialogy, ironický a záro-
veň decentně dojemný příběh, to vše 
můžete sledovat v divadelní inscenaci 
Ledňáček divadla Ungelt.
Stylová anglická komedie o vdově, 
sirovi a jeho komorníkovi. Po padesá-
ti letech se setkává slavný spisovatel 
(František Němec) se svou dávnou 
láskou (Alena Vránová). Je tu ale ještě 
jeho komorník (Petr Kostka)...

16. 9. STŘEDA | 19:00 |
KINOKAVÁRNA: OZVĚNY 
FESTIVALU ZEMĚ NA TALÍŘI
Kavárna, KCAŽ

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovna, KCAŽ
Hledáme nové lektory němčiny, 
francouzštiny, španělštiny,… v případě 
zájmu se ozvěte na mail: spourova@
ckvb.cz
Středa     18:00 ANGLIČTINA
Čtvrtek    17:00 NĚMČINA
         18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE

PO - ÚT | 8:00 - 15:00 | 
STŘEDY | 8:00 - 12:00 | 

SKS TRICYKL - SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ
Malá klubovna, KCAŽ

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 11:00 – 19:00 |
PORADNA PRO RODINU, MAN-
ŽELSTVÍ, MEZILIDSKÉ VZTA-
HY, PSYCHOSOCIÁLNÍ, PRA-
COVNĚ- PROFESNÍ OBLAST A 
OSOBNOSTNÍ ROZVOJ, o.p.s.
Klubovna, KCAŽ
V případě zájmu kontaktujte PhDr. Do-
ležalovou na tel. 724 046 602 nebo na 
email:  info@manzelskaporadna-stra-
konice.cz

KAŽDÉ LICHÉ ÚTERÝ 
| 14:00 – 18:00 |
ADIKTOLOGICKÁ PORADNA 
PREVENT
Klubovna, KCAŽ 
Kontakt: Bc. Tomáš Brejcha, tel.: 725 
373 863. 

ÚT – NE | 10:00 - 17:00 | 
KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU 
V MĚSÍCI VSTUP ZDARMA

1. 7. - 31. 8.  
ÚT - NE |  | 10:00 - 17:00 | 
70 a 70 VE VLAKU
Výstavy k výročí konce druhé světové 
války
Kobky Městského muzea Blatná + vla-
ky na trase Březnice – Blatná – Stra-
konice
Fotografické svědectví květnových 
událostí roku 1945 ve fotografiích 
místních obyvatel.

21. 7. - 30. 8. 
ÚT - PÁ | 14:00 - 17:00 | 
SO - NE | 9:00 - 17:00 |
KAREL ŠAFÁŘ
Obrazy a grafiky
Zámek Blatná, Starý palác
Prodejní výstava.
V posledním týdnu (25. - 30.8.) výstavy 
Karla Šafáře na zámku budou VŠECH-
NY obrazy k prodeji o polovinu lev-
něji.

5. 9. – 11. 10. | POUZE VÍKENDY 
| 9:00 – 17:00 | VLADIMÍR BIRGUS
Starý palác, zámek Blatná
Výstava velkoplošných fotografií ze 
světa od přední osobnosti současné 
české fotografie, Vladimíra Birguse.

Z důvodu opakovaných problémů s do-
ručováním Kulturních kalendářů vás pro-
síme, abyste nám nahlásili svou adresu 
(stačí ulice), pokud vám Kulturní kalendář 
do schránky nechodí. Ozvěte se, prosím, 
na mail: sikorova@ckvb.cz nebo na tel.: 
734 274 292. Děkujeme.

19. – 20. 9. | SO – NE |
BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL | 
10. ROČNÍK
Městské muzeum, zámek Blatná, cen-
trum města
O víkendu 19.-20. 9. proběhne v Blatné 
jubilejní  10. ročník známého  fotofes-
tivalu, tentokrát na Z BLATNÉ AŽ NA 
KONEC SVĚTA. Můžete se těšit na za-
jímavé přednášky a  výstavy od  více 
než 30-ti fotografů, z nichž hlavní vy-
stavující jsou opravdové ikony české 
fotografie.
Všechny výstavy budou otevřeny v so-
botu od 09:00 do 18:00 a v neděli od 
09:00 do 17:00.

15. 9. – 25. 10. | ÚT – NE |
| 10:00 – 17:00 |
KAMILA BERNDORFFOVÁ, 
JARMILA ŠTUKOVÁ, MICHAL 
NOVOTNÝ, FILIP SINGER
Městské muzeum Blatná
Výstava fotografických souborů doku-
mentující významné události i každo-
denní život obyvatel Afriky, Asie a Ev-

 Výstavy

 Těšte se

 Něco o(d) nás
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sport��
Na mistrák leteckých 
modelů ve Tchořovicích 
se „zaháčkoval“ 
i protinožec
„Docela nám to tady vybrakovali,“ podotkl 
s humorem na adresu zahraničních závod-

níků Roman Pojer.
Tchořovice - Letošní dvoudenní závody 

rychlostních leteckých modelů nad plochou 
tchořovického letiště / 20.- 21. června / při-
lákaly oproti předchozím jedenácti ročníkům 
slušnou základnu zahraničních účastníků. 
„Zaregistrovaly se týmy z Německa, Rakous-
ka a Švýcarska,“ podotkl ředitel spojeného 
Mistrovství České republiky a Memoriálu 
Ondřeje Havelky / člen blatenského mode-
lářského klubu, který jako mladík tragicky 
zahynul / Roman Pojer, „Dokonce jsme tu 
měli i zástupce Austrálie! Ten se chystal na 
Mistrovství světa do Olomouce a když se 
dozvěděl o našich závodech, přiletěl do České 
republiky o čtrnáct dní dříve. Lichotí nám, že 
tento blateňáky řízený podnik vzbudil zájem 
i u mezinárodní letecké komunity!,“ netají se 
svými pocity Roman Pojer.

„Manévry“ okolo blatenských pylonů měly 
letos vskutku silné obsazení. Na asfaltové 
ploše předvedlo své umění a ocelovou sou-
středěnost 34 týmů! Blatenské barvy hájil 
tentokrát jen jeden člen blatenského mode-
lářského klubu, a sice ten „paar exklusive“ 
- Tomáš Andrlík. „Pro něho to byla vlastně 
generálka na nadcházející Mistrovství svě-
ta,“ vysvětlil ředitel dvoudenních „mírových 
náletů“, „Já jsem, pravda, taky trochu zasáhl 
do boje o cenné kovy, ale jen jako mechanik 
pro závodníka z Rakouska. Přímo ne.“

Podle jeho dalšího vyjádření majitelé 
leteckých modelů museli trochu čelit zálud-
nosti počasí. „Ovšem mistrák proběhl zcela 
regulérně a byl podle stanovených pravidel 
také dokončen,“ zdůrazňuje. Trochu ho 
mrzela menší účast diváků: „To bylo dáno 
právě nepříznivými klimatickými podmínka-
mi. Oproti tomu nelitovali cesty z větší dálky 
jedinci, co tu či onu kategorii znají.“ Zahra-
ničním závodníkům se letos velice dařilo 
a na tchořovickém letišti slavili pořádné žně. 
„Docela nám to tady vybrakovali. Myslím, co 
se týče cen, samozřejmě,“ uvedl s humorem 
na jejich adresu Roman Pojer. Za celý víkend 
došlo všehovšudy k pěti nehodám, kdy vznik-
la pouze hmotná škoda, ale naštěstí nedošlo 
k  žádnému zranění přítomných. „Bilance, 
srovnatelné s předchozími ročníky,“ okomen-
toval tuto skutečnost stručně Roman Pojer.

Zvláštní poděkování od pořadatelů patří 
internetové fi rmě KONET, která zajistila na 
místě internetové spojení a mile překvapila 

zahraniční hosty. „Chci poděkovat také všem 
členům našeho klubu za ochotu a pomoc. 
Hlavně pak Emilu Havelkovi za moderování 
akce, Pavlu Prančlovi za zaměření a zpraco-
vání výsledků na zařízení, které sám sestavil 
a vyrobil,“ dodal Roman Pojer.

Výsledky Mistrovství ČR kategorie F3D
/hlavní kategorie/: 1. Jan Sedláček + me-
chanik Tomáš Andrlík, 2. Tomáš Andrlík + 
mechanik Jan Semotán, 3. František Koukol 
/Rakousko/ + mechanik Roman Pojer.

Kategorie F5D /elektrické modely/: 1.To-
máš Ciniburk + mechanik Jan Sedláček, 2. 
Tomáš Andrlík + mechanik Tomáš Ciniburk, 
3. Marcel Schlage + mechanik Michael Un-
termoser /Švýcarsko/.

Kategorie F3T: 1. Mario Müller+ mecha-
nik Andrea Lauterbach /Německo/, 2. Ondřej 
Hacker+ mechanik Karel Hacker, 3. Bruce de 
Chastel /Austrálie/ + mechanik Jiří Novotný.

Výsledky „Memoriálu Ondřeje Havelky“ 
kategorie F3D /hlavní kategorie/: 1. Franti-
šek Koukal / Rakousko / + mechanik Roman 
Pojer, 2. Jan Sedláček + mechanik Tomáš 

Andrlík, 3. Jiří Novotný + mechanik František 
Hovorka.

Kategorie F5D /elektrické modely/:
1. Jan Sedláček + mechanik Tomáš Ciniburk,
2. Tomáš Ciniburk + mechanik Jan Sedláček, 
3. Bruce de Chastel / Austrálie / + mechanik 
Tomáš Ciniburk.

Kategorie F3T: 1. Andreas Lauterbach 
+ mechanik Mario Müller /Německo/, 
2. Bruce de Chastel / Austrálie / + mechanik 
Jiří Novotný, 3. Ondřej Hacker + mechanik 
Karel Hacker.

Senzační zpráva přišla po čtrnácti dnech 
z Mistrovství světa v Olomouci. Tam fenome-
nální závodník Tomáš Andrlík dosáhl skvělé-
ho bronzu v kategorii jednotlivců. S týmem 
pak pronikl v kategorii družstev na samotný 
„Olymp“ a společně se radovali pod zlatým 
deštěm! „Je to po osmnácti letech úspěch 
pro české barvy! Fantazie!,“ radoval se po 
obdržení „depeše“ také Roman Pojer.

V příštím čísle Blatenských listů přinese-
me vyjádření „zlatého hocha“ z Olomouce 
Tomáše Andrlíka.

Vladimír Šavrda

Odjezd

(auta)

13 15.8. Blatná - Vimperk 17,00

1 22.8. Vod any - Blatná 17,00

2 29.8. Blatná - Lažišt 17,00

3 6.9. Bernartice - Blatná 17,00

4 12.9. Blatná - Mirovice 17,00

5 19.9. Protivín - Blatná 14,00

6 26.9. Blatná - Vacov 16,30

7 3.10. Týn n.Vlt. - Blatná 16,00

8 10.10. Blatná - Sezimovo Ústí 16,00

9 17.10. V trovy - Blatná 12,00

10 24.10. Blatná - Milevsko B 14,30

11 1.11. Osek B - Blatná 14,00

12 8.11. Chýnov - Blatná 14,00

14 14.11. Blatná - Vod any          ? JARO ? 13,30

TJ Blatná - fotbal
rozlosování sout ží - podzim 2014

Kolo Datum Muži "A" as

Odjezd

(auta)

1 16.8. Blatná - Sedlice 17,00 Ne

2 23.8. Blatná - estice 17,00 Ne

3 29.8. Malenice - Blatná 17,00 So

4 6.9. Blatná - St elské Hoštice 17,00 Ne

5 12.9. Bavorov - Blatná 17,00 So

6 20.9. Blatná - Katovice B 16,30 Ne

7 26.9. Cehnice - Blatná 16,30 So

8 4.10. Blatná - Junior ST 16,00 Ne

9 10.10. CivaTrans - Blatná      (P eš ovice) 16,00 So

10 18.10. Blatná - Dražejov 15,30 Ne

11 24.10. Po í í - Blatná 11,30 So

12 31.10. Lná e - Blatná 14,00 So

13 8.11. Blatná - Lom 14,00 Ne

DenKolo Datum Muži "B" as

Lukáš Beneš a jeho loučení s královnou
Dobře a správně se rozloučit je vlastně 

umění. Zvlášť, když jde o  loučení s králov-
nou. To teď čeká blatenského sportovce 
Lukáše Beneše / 18 let /. Nebude však líbat 
ruku britské královně Alžbětě II. K té by se 
jako obyčejný smrtelník ostatně těžko vůbec 
dostal. Půjde o loučení jiného druhu s docela 
jinou královnou. Královnou sportu - atletikou. 
Nemá sice modrou krev ani trůn, ale je ne-
méně vznešená a majestátná jako všechny 
zástupkyně monarchií v Evropě dohromady. 
A tenhle „rozchod“ opravdu bolí- jak Lukáše 
Beneše, tak atletiku. Atletika přichází o jed-
noho z nejmilejších synů, který pro ni doslova 

„potil krev“. A Lukáš Beneš opouští svět, kte-
rý ho už jako žáka sedmé třídy očaroval. Teď 
ale přišel na rozcestí, kde se musel závazně 
rozhodnout- vrcholový sport nebo vzdělání. 
Rozhodl se pro vzdělání. S těžkým srdcem, 
ale takový už je život.

„Atletika splnila všechny mé cíle,“ říká 
sympatický mladý muž, který překonává 
životní překážky s  pružností leoparda, 
„Naučila mně disciplíně a  cílevědomosti. 
Dala mi všechno, co budu v blízké i daleké 
budoucnosti potřebovat. Díky ní jsem objevil 
mnoho kamarádů. A  to není málo!“, zdů-
razňuje. V dřívějších letech však o kariéře 

Více informací na
www.blatnafotbal.cz
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„Zachváceni“ radostí z prvního místa 
v Chlumu naskákali hasičtí veteráni 
„v plné polní“ do rybníčku. Tak jim velí 
tradice

Chlum - Nikdo se nedokázal na hasičské soutěži v klasickém požárním útoku v obci Chlum 
18. července tak pěkně radovat jako členové veteránského družstva ze Skaličan. Ti jsou tím 
ostatně pověstní. A bylo z čeho se radovat- skaličanští veteráni tady v Chlumu zařadili do své 
sbírky další vítězství! A jak velela tradice, po návratu do rodné obce všichni jako jeden muž 
naskákali v kompletní výstroji a botách do rybníčku za jejich vsí. Tenhle rituál odstartoval 
ztřeštěný poděs Milan Počta, když se před časem nechal slyšet, že v případě výhry týmu 
vyzkouší v praxi Archimédův zákon o tělesu, ponořeném do kapaliny…, kdy tím tělesem bude 
jeho tělesná schránka a dějištěm pokusu domácí stojatá voda. A tak se skutečně stalo, jenže 
spolu s ním do skaličanského rybníčku po prvním vítězství spontánně naskákali i ostatní dob-
rovolní hasiči z party, čímž absolvovali něco na způsob očistné koupele v posvátné řece Ganga. 
„A z toho se stala tradice. Po každém „ulovení skalpů“ na hasičské půdě takhle slavíme,“ 
komentuje nevšední počínání své i svých kamarádů Milan Počta. Má to jen jednu drobnou vadu 
na kráse. Protože se organizované ráchání hasičů v rybníčku neobejde bez hluku, protože letos 
už nejmladší veteráni na okrese vyhráli třikrát a protože se dá předpokládat, že vzhledem 
k narůstající for- mě a šikovnosti 
domácích borců se bude počet 
trofejí navyšo- vat, odstěhoval 
se od vodní plo- chy rozč i lený 
rákosníček. Svůj dočasný pobyt 
ve Skaličanech p ř e d č a s n ě 
ukončil a brbla- je si něco o ne-
ukázněné člo- věčině si to po 
chlumském ex- cesu štrádoval 
zpátky ke svému „Brčálníku“, aby 
našel ztracený klid.

Mez i  muž i už to nebylo tak 
slavné. Tam ska- ličanské „úder-
né jádro“ zůsta- lo na chvostu 
výsledkové ta- bulky. Nicméně 
ani tentokrát nepřišla skali-
čanská parta zkrátka a stejně jako ostatní manšafty si pochutnávala po skončení hasičských 
manévrů v Chlumu na božsky sladkém melounu velikosti hlavy E. T. Mimozemšťana. Ty 
věnoval do placu místní velkopodnikatel v oboru ovoce-zelenina Jiří Šourek.

Chlumská soutěž v požárním útoku byla ojedinělá v tom, že se „jelo“ jen na jednu stříkačku 
PS18 v kategorii mužů a na jednu stříkačku PS12 v kategorii žen a veteránů. Jindy si každé 
hasičské družstvo vozí na závody svou vlastní mašinu a to potom hraje podstatnou roli, jak 
moderní a  jak silná každá taková „krasavice“ je. „Takhle byly dosažené časy jednotlivých 
týmů vzácně vyrovnané,“ poznamenal v této souvislosti jeden z chlumských pořadatelů, „Ku-
příkladu mezi druhým a třetím místem mezi veterány činil rozdíl pouhé čtyři setiny vteřiny!“

Na půdě obce Chlum „chráněnci svatého Floriána“ znovu dokázali, že jsou maximálně 
připraveni k perfektnímu a rychlému zásahu v případě, že někam usedne „ohnivý kohout“. 
Z mužských sestav si tentokrát nejlépe vedla ta z Chobota / 20, 89 /. Na stříbro si sáhla „rychlá 
rota“ ze Sedlice / 21, 05 /, bronz vybojovaly Myštice / 21, 29 /. Těsně pod medailovou hranicí 
zůstali blatenští hasiči / 21, 49 /, následovaní Mirovicemi / 22, 43 / a domácím tělesem / 25, 
08 /. S předposlední pozicí se museli spokojit hajanští / 28, 99 /, jen na čestný „posledek“ to 
tentokrát stačilo skaličanským / 29, 02 /.

Ti si to ale vynahradili v kategorii veteránů, kde jasně exelovali / 37, 21 /. Za nimi se umístil 
hajanský kolektiv A / 38, 15 /. Bronz si odváželo domů hajanské béčko / 38, 19 /. Černý Petr 
zbyl na chlumské pořadatele / 50, 29 /.

I zástupkyně něžného pohlaví se činily, co jim síly a energie stačily. Tady to nejlépe „sedlo“ 
ženám z Mirovic / 37, 41 /. Stříbro putovalo do Hajan / 39, 60 /, pomyslná bronzová proud-
nice udělala velkou radost chlumským děvčatům / 39, 69 /. Osud tentokrát nepřál hasičkám 
z Bezdědovic / 40, 97 /.

Ale co… první nebo poslední… melouny od Šourka to vyrovnaly!
Vladimír Šavrda

Veteránská jednotka ze Skaličan ochutnala meloun i vodu.

profesionálního atleta snil: „Představoval 
jsem si sám sebe jako účastníka olympiád, 
mistrovství světa a jiných prestižních podni-
ků zvučných jmen. Ale ono jde i o to, že už 
to neprožívám tak jako dřív. Cítím, že přišel 

čas z téhle rozjeté tramvaje vystoupit. Dříve 
jsem po závodě nebo tréninku doslova padl 
vyčerpaný „na hubu“- a nevadilo mi to. Teď 
ze mě nadšení zvolna vyprchává, tak nějak 
se to ztrácí, propadá- a já nevím kam. Ovšem 
netvrdím, že tahle odluka od atletiky musí 
být konečnou. Třeba se do sportovní oblasti 
vrátím jako trenér nebo manažer. Ale být běž-
cem – profíkem? Dokud je běh hobby, přináší 
to radost. Když je běh placenou povinností, 
vytrácí se z toho ta čistá láska.“

Ano, Lukáš Beneš se jako kluk zamiloval 
do běhu. Tak jak se jiní v jeho věku zamilo-
vávali do svých spolužaček. Specializoval se 
na tratě v délce 800 a 1500 metrů. „V pat-
náctistovce jsem dosahoval výraznějších 
úspěchů, ale osmistovka mě zase víc bavila,“ 
prozrazuje Lukáš, „Mimoto jsem se věnoval 
i doplňkovým disciplínám v rámci přípravy- 
krosu, běhu na 100 a 200 metrů.“ A jak, ale 
hlavně proč to všechno vypuklo? „V sedmé 
třídě jsem chtěl hrozně pěstovat nějaký 
sport. Záviděl jsem klukům ze třídy, jak vozí 
ze závodů medaile a diplomy. Původně jsem 
přemýšlel nad fotbalem. Pak jsem dvakrát 
týdně začal chodit do atletického klubu spolu 
s Petrem Loudou a Jaruškou Mlsovou. Brzy se 
ukázalo, že je to pro mě to „pravé ořechové“. 
Od samého začátku mi to uspokojivě běhalo 
a přes malý počet tréninků jsem záhy začal 
sklízet vavříny, třeba na závodu „Písecký 
kilometr“. Kamarád Petr Louda pak začal 
sportovat na krajské úrovni. Já nejdřív repre-
zentoval půldruhého roku TJ Blatná- pod je-
jich hlavičkou jsem „dal“ deset závodů. Svou 
aktivní kariéru končím v řadách TJ SK Čéčova 
České Budějovice, kde jsem pod trenérskou 
„taktovkou“ Pavla Váni absolvoval asi třicet 
závodů ročně.“ Za vrchol své kariéry pova-
žuje houževnatý blatenský atlet sezónu roku 
2013: „To jsem se stal vicemistrem republiky 
na 1500 metrů halového běhu v Jablonci nad 
Nisou. Patřil jsem mezi favority.“ Letos si 
v hale vyběhal jedenácté místo, na stadiónu 
pak třináctou pozici. „Na osmistovce je větší 
konkurence a taky větší „frmol“, usmívá se 
Lukáš, „Nastupují tam na dráhu kluci, co 
běžně běhají čtyřstovku.

(pokrač. na str. 16)

Lukáš Beneš vždycky podával plnohodnotný 
výkon.
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Lukáš Beneš a jeho loučení s královnou (pokr. ze str. 14)

Na patnáctistovce zase mládenci v mém 
věku upalují stejně rychle jako muži. Jsou tam 
taky četné strkanice a padá se běžně na zem. 
Mně se to ještě nestalo, maximálně jsem měl 
odřené nohy od treter. Stejně tak mě během 
celé kariéry nepotkalo žádné zranění. Je to až 
s podivem- běžců kolem mě s pošramocenou 
tělesnou schránkou kopa a  já dokonce i  ty 
klouby mám jako z oceli, úplně nepoškoze-
né,“ poznamenává velká atletická naděje na 
osudovém rozcestí, která dokonce nikdy ani 
tzv. „neulila“ / nezkazila / start.

Lukáš Beneš se svojí milovanou atletikou 
obrazil prakticky celou Českou republiku, 
ať už šlo o Ostravu, Liberec, Třinec, Hradec 
Králové aj. „Škoda, že těmi městy jen proje-
deme a nemůžeme si je blíž prohlédnout,“ 
lituje Lukáš, „Na druhé straně, když se člověk 
soustředí hlavně na běh a stráví nějakých pět, 
šest hodin na závodišti- možná by na exkurzi 
neměl ani náladu, i když některá náměstí jsou 
opravdu půvabná.“

Co se tréninkové přípravy týče, Lukáš si 
dobrovolně „vychutnává tělesnou torturu“ 
pětkrát týdně po dvou hodinách denně. „Nej-
víc „namakávám“ nohy na blatenském letním 
stadiónu, ale zamířím i do zámeckého parku, 
na silnici nebo polní cestu. Občas někoho 
polekám, když třeba venčí venku psa a  já 
se vynořím z pološera a dusám mu za zády.“

Stoprocentní zázemí měl od samého 
začátku Lukáš v rodině: „Chci jim moc podě-
kovat, protože mě vždy podporovali morálně 
i fi nančně a bez toho by to nešlo. Hlavně 
táta se mnou vždycky všechno kolem sportu 
hrozně prožíval. Vozil mě na závody, fandil mi 
a natáčel moje závody kamerou. Zřejmě jsem 
svoji „mírnou posedlost“ během zdědil po 
něm, protože on v mládí reprezentoval školu 
na dlouhých tratích.“ Osobní Lukášův rekord 
činí 4 minuty, devět vteřin, devadesát setin 
vteřiny. „Magickou hranici čtyř minut se mi 

nepodařilo za mé kariéry překonat a u toho 
už zřejmě zůstane, protože o letošním pod-
zimu fakt končím,“ poznamenává s  jistou 
dávkou lítosti v hlase věrný dvořan královny 
atletiky, „A pokud si v budoucnosti pro zába-
vu zkusím nějaký běžecký půlmaratón nebo 
maratón, už to bude o něčem jiném,“ dodává.

Co v začátcích atletického života Lukáše 
Beneše posilovalo a motivovalo, co nebo kdo 
byl jeho vzorem- hnacím motorem? „Určitě 
knížka o životě legendy světového desetiboje 
Tomáše Dvořáka „Lví srdce“, noří se do mi-
nulosti Lukáš, „A  jednotlivec jako vzor pro 
mě byl a stále je marocký běžec Hicham El 
Guerrouj, držitel několika světových rekordů. 
Ovšem postupem času jsem přišel na to, že je 
nejlepší a nejužitečnější snažit se být vzorem 
sám sobě.“

Lukáš Beneš je všestranně zaměřeným 
jedincem: „Rád jsem fotografoval- dokonce 
jsem jeden čas uvažoval nad tím, že se přihlá-
sím na fotografi ckou školu. Jinak rekreačně 
mě baví cyklistika, tenis, nohejbal, posilov-
na. Sportu se chci v rekreační rovině držet 
pořád- je to relax a značná duševní úleva. 
A s během dnes začíná mnoho lidí- jedinečný 
recept, jak si vyčistit hlavu od starostí a pro-
blémů,“ doporučuje člověk, který nejlépe ví, 
o čem mluví.

Doživotní památkou na velkolepou bě-
žeckou kariéru bude Lukášovi i jeho dětem 
a vnukům kolekce 19 medailí a 15 pohárů 
z krajských přeborů. A ty jsou cennější než 
skutečné zlato, stříbro a bronz. Lukášovi je 
dala přece královna. Odměnila ho tak, jako ve 
středověku králové a královny z masa a kostí 
odměňovali své hrdiny.

A Lukáš přece hrdina je. A samotný akt 
dobrovolného rozloučení se s něčím, co pro 
něho mělo obrovský význam, je největším 
hrdinským činem.

Vladimír Šavrda

Finále přeborů ČR přípravek 
minihokejbalu 2015

Zimní stadion v Blatné hostil v  sobo-
tu 27.  června Mistrovství ČR Přípravek 
v minihokejbale 2015. Hokejbalový oddíl 
Datels Blatná využil možnosti poprvé ve své 
historii pořádat fi nálový turnaj, a tak mohl 
pod vedením dvojice trenérů Pavla a Radka 
Karešových do fi nálových bojů přihlásit dva 
týmy, Datels Blatná A a Datels Blatná B. Ve 
dvou základních skupinách do bojů zasáhly 
dále týmy Rebel Praha, Alpiq Kladno, HBC 
Nové Strašecí, HC Coyotes Hýskov, HC Bul-
doci Stříbro a TJ Tatran Třemošná. Zatím co 
blatenské béčko sbíralo zkušenosti z tohoto 
fi nálového turnaje, A  tým po první remíze 
s hráči Hýskova v základní hrací době, kde 
rozhodl až sedmnáctý nájezd na 2:1 pro 
Datels a prohrou 0:2 s Alquid Kladno, začí-
ná přepisovat historii blatenské přípravky. 

V základní hrací době již neprohrál, a tak ze 
skupiny postupovalo áčko z druhého místa. 
Na postupové cestě za titulem poráží v play-
-off  tým Stříbra 8:1. V semifi nále Třemošnou 
v samostatných nájezdech 2:1. Ve fi nále čeká 
na blatenské Datels, Alpiq Kladno. Finálový 
zápas se pro blatenské hráče vyvíjí přiznivě 
a v první části utkání vede 2:0. Zápas od 

samého začátku odráží vysokou herní kvalitu 
obou mužstev a tak Alpiq za stavu 1:2 pro 
Blatnou vyrovnává minutu před koncem na 
2:2. Pro domácí hráče i diváky jsou fi nálové 
samostatné nájezdy přímo infarktové. Kladno 
vede 1:0 a domácí musí ve svém posledním 
nájezdu srovnat, což se jim daří. Pak už ná-
sledují nájezdy k.o. do rozhodnutí. Pevnější 
nervy ukazují blatenští Datels a poprvé v his-
torii získávají titul Mistra České republiky 
v minihokejbale. O tento malý velký zázrak se 
postaralo sedm statečných: David Červenka, 
kapitán David Slezák, Lukáš Kareš, Pavel 
Ochotný, Jan Sklenařík, Jakub Slezák a gól-
man Karel Chaloupka. Za Datels Blatná B: 
Málek Dominik, Voračka Adolf, Oulehle On-
dřej, Tomáš Kvarda, gólman David Ochotný. 
Petr Mařík, Filip Vrba, Tadeáš Tůma.
Výsledek fi nále Blatná – Kladno 3:2 sn.

1. TJ Datels Blatná A
2. HBC Alpiq Kladno
3. HBC Noé Stršecí
4. TJ Tatran Třemošná
5. HC Buldoci Stříbro
6. HC Coyotes Stříbro
7. Rebel Praha
8. TJ Datels Blatná B
Celým turnajem nás provázel kolektiv 

činovníků hokejbalu TJ Blatná Datels a vy-
nikající divácká i hráčská atmosféra. Tento 
úspěch našich hráčů by mohl být tou nejlepší 
pozvánkou pro vaše děti. I ony se mohou stát 
hvězdou tohoto sportu.

Text a foto -rak

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává 

slepičky snáškových plemen Tetra hně-
dá a Dominant ve všech barvách. Stáří 

14- 19 týdnů.Cena 149-180 Kč/ ks.
Prodej se uskuteční:

13. září, 11. října 2015
Blatná – u restaurace Na myslivně – 

12.30 hod.

Při prodeji slepiček - výkup králičích 
kožek - cena dle poptávky

Informace : Po-Pá 9.00-16.00 hod.

tel. 601576270, 606550204, 
728605840
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    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

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 příbuzných oborech

 montážníci na montování interiérů nábytku 
pro Německo a Anglii (zajímavé pracovní 
ohodnocení)

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

O

T

EQUITANA HOTEL RESORT
MARTINICE 1, 262 72 B eznice

P IJMEME

DO STÁLÉHO PRACOVNÍHO POM RU

ÍŠNÍKA/SERVÍRKU
Nadstandardní platové ohodnocení

Ubytování zdarma
Práce v týdenních turnusech

VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY.

Kontakt: obchod@equitana.cz

Tel: 724 351 721
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ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

Vína z ČR i ze světa
olivový olej, franc. paštiky, káva

olivy, vinné i ovocné mošty
NOVĚ - bezlepkové pochutiny

Od 1. září BURČÁK
18 druhů stáčených vín

Út-Pá 10.15-11.45, 12.30-16.30
So 9.00-11.30 a dohodou 777 180 516

B. Němcové 36 proti zastávkám AD

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

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

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

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

NABÍDKA
Obecní úřad Mačkov

nabízí k pronájmu obecní pro-
story vhodné k provozování

HOSTINSKÉ ČINNOSTI
Nájemné činí 1,- Kč měsíčně

Energie 1000,- Kč měsíčně

Zájemci, vhoďte své jméno, popř. tel., do 
schránky obecního úřadu nebo předejte 

informaci kterémukoliv zastupiteli.

Bližší info na tel.: 724 848 204
Možnost ukázky prostor.
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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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