
Ateliérová a průkazková fotografie, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy.  
Velkoformátový tisk do formátu B0+, černobílé i barevné kopírování a tisk do formátu 
A3 - katalogy, letáky, brožury, kalendáře. Velký výběr fotoaparátů, rámů, albumů, 
náplní do tiskáren. Blatná, T.G. Masaryka 112, tel. 383 423 492, foto@mako.cz
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Společně do 28. ročníku
Ano, čtete první číslo letošního, již 28. 

ročníku regionálního čtrnáctideníku Blatenské 
listy. I letos je budeme roznášet s několika 
barevnými stranami a v elektronické podobě bu-
dou Blatenské listy i letos kompletně barevné.  
Listy jsou už nějakou dobu vedle roznášené 
tištěné podoby a naší tradiční webové 
stránky http://sweb.cz/blat.listy.ch/ k dis-
pozici společně s archivem starších ročníků 
i na webových stránkách CKVB (Centra 
kultury a vzdělávání Blatná) http://www.
ckvb.cz/blatenske-listy/, které umožňují 
poměrně slušnou rychlost prohlížení.   
Připomínám, že Blatenské listy vydává spolek 
(dříve občanské sdružení) stejného jména, 
nejedná se tedy o „radniční“ noviny, ale s měs-
tem samozřejmě rádi spolupracujeme. Listy 
se tisknou v nákladu více než 3 tisíce výtisků 
v Blatenské tiskárně, roznášejí je studenti 
do všech domácností v Blatné, pro dopravu 
do blatenských osad využíváme „posly“ 
a jednotlivé výtisky jsou ke koupi v prodejně 
knih Kanzelsberger na J.P.Koubka a také 
v Infocentru naproti. Okolním obcím nabí-
zíme možnost zvolit si počet výtisků, o který 
by měli jejich obyvatelé zájem, podle tohoto 
počtu bychom vystavili obci fakturu za polo-
viční cenu Listů na domluvené období. Tyto 
výtisky by pak byly k odebrání v Infocentru.

Náklady na vydávání Blatenských listů 
jsou poměrně velké, činí ročně kolem 400 
tisíc, z toho přes 90 % stojí tisk a distribuce. 
Většina příjmů pochází z placené inzerce 
převážně místních podnikatelů – bez jejich 
podpory by Listy zanikly. Další příjmy tvoří 
finanční příspěvek Města Blatná a příspěvky 
občanů, kteří  uhradí dobrovolné předplatné, 
a dále také prodej Listů.  Stoupající náklady 
na tisk byly, i díky většímu počtu stran, příči-
nou finanční ztráty v posledních letech. Loni 
se nám podařilo ušetřit – např. na poštovném.

Ještě zopakujme několik organizačních 
informací: Ochotně poskytujeme prostor 
sportovcům, spolkům a občanům pro zprávy 

o jejich aktivitách v Blatné a okolí.  Pozvánky 
na kulturní akce zveřejňujeme  bezplatně, sle-
vy poskytujeme  na propagaci kurzů a dalších 
podnikatelských akcí, které jsou v souladu 
s cíli našeho spolku – podporou kulturního 
a ekonomického rozvoje Blatenska.

Celková situace v naší zemi nám dělala 
starosti, a tak jsme se rozhodli začít zvát 
na besedy osobnosti, které nám mají co říci 
a mohly by svým pohledem na věc naše 
spoluobčany inspirovat a pomoci jim se  
orientovat. Jedním z hlavních problémů, který 
jsme vnímali, byly informace a dezinformace, 
které přinášejí  zejména  nová média a soci-
ální sítě. Proto se naším prvním hostem stal 
v červnu 2016 Karel Hvížďala a jsme mu za to 
opravdu vděčni. Seznam dosavadních hostů 
Blatenských listů a hlavních témat besed, 
které se pořádaly každý měsíc v sále KCAŽ: 
Karel Hvížďala: Média, Alexej Kelin: Spe-
cifika ruské mentality, Petruška Šustrová: 
Odkazy komunismu, Michal Kocáb: Odsun 
sovětských vojsk, Václav Žák: Evropská Unie 
mezi Ruskem a USA, Petr Pelikán: Islám, 
šária, migrace, terorismus, Marcin Piasecki, 
blatenský farář: Církev v totalitním Polsku, 
Jan Kára,  blatenský rodák, velvyslanec, stá-
lý představitel ČR při OSN: Aktuální vývoj 
ve světě a v Čechách. Na únor jsme pozvali 
pro odlehčení bluesrockovou kapelu The 
Villains (3.2. ve 20:00 v kavárně KCAŽ). 
V březnu bude naším hostem šéfredaktor 
týdeníku Respekt, pan Erik Tabery. Těšíme 
se na debatu s ním v pátek 2. března v 18:00 
v sále KCAŽ a Vás srdečně zveme.

Prosíme o Vaši podporu Blatenských 
listů. Zaplacení dobrovolného předplatného 
pro nás znamená nejen finanční přínos, ale 
je i dokladem Vašeho ocenění významu 
Blatenských listů. Dobrovolné předplatné 
můžete uhradit oproti potvrzení v knihku-
pectví Kanzelsberger na třídě J.P. Koubka 
nebo převodem na náš účet 4196610297/0100 
- cena předplatného zůstává 150,-Kč/rok. 
Cena jednotlivého výtisku je 8,-Kč a cena 
placené inzerce  11,-Kč/1cm2, se slevou 10% 

při opakování a slevou 20% při celoroční in-
zerci. Pro tištěnou barevnou inzerci počítáme 
s příplatkem 5%. 

Vaše články a inzeráty posílejte, prosím, 
mailem na adresu blat.listy.ch@seznam.cz, 
Tuto adresu najdete v každém čísle Listů v ti-
ráži na poslední straně.

Děkujeme za podporu Všem inzerentům, 
předplatitelům a Městu Blatná a za spolupráci 
všem, kteří posílají své články a samozřejmě 
i našim kolportérům.

Za všechny členy redakce Blatenských 
listů přeji úvodem nového ročníku našim 
čtenářům hodně zdraví a spokojenosti. 

Zdeněk Malina

Rok 2017 začal smutně.
Dne 3. ledna zemřel pan

Doc. MUDr. Dimitrij Slonim. 
Dožil se úžasných 91 let, která 

byla naplněna jak vědeckou prací, 
tak mnoha dalšími aktivitami. 

Byl světově uznávaným vědcem, 
zajímal se o umění a historii, ale 

byl to především mimořádně slušný 
člověk. Bude nám chybět.

O životě a práci pana Doc. Slonima 
přinášíme článek uvnitř listu. 
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Poděkování Centru kultury 
a vzdělávání Blatná

Děkuji slečně Pavlíně Eisenhamerové 
a jejímu týmu spolupracovníků za krásnou, 
vkusnou a čistou instalaci mojí výstavy pro 
děti v Blatné. Absolvoval jsem desítky výstav, 
ale s takovým citlivým přístupem jsem se ješ-
tě nesetkal. Velice děkuji s přáním do nového 
roku 2017 Váš rodák Milan Janáček.

19. prosinec 2016, Liberec

Aktual i ty

DOMOV PRO SENIORY,
tř. T. G. Masaryka 272,
388 01 Blatná

V RÁMCI ZKVALITNĚNÍ 
A ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB  

PŘIJMEME NOVÉ  
ZAMĚSTNANCE NA TYTO 

PRACOVNÍ POZICE

VŠEOBECNÁ SESTRA 
(S PLATNOU REGISTRACÍ), 
PRACOVNÍK V PŘÍMÉ PÉČI

Místo výkonu práce:
Domov pro seniory Blatná, tř. T. G. Ma-
saryka 272, 388 01  Blatná
Předpokládaný termín nástupu:  
kdykoliv, po domluvě
Pracovní poměr: HPP na dobu neurčitou, 
nepřetržitá pracovní doba v třísměnném 
provozu
Pracovní  náplň,  požadavky  a platové 
zařazení:
Najdete na webových stránkách domova 
www.domovblatna.cz
Přihlášku předložte na adresu domova 
pouze v písemné formě s tímto obsahem:
Jméno, příjmení, datum a místo narození, 
místo trvalého pobytu, telefon, strukturo-
vaný životopis, výpis z evidence Rejstříku 
trestů ne starší 3 měsíců a ověřenou kopii 
dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Informace u Bc. Markéty Tvrdé, 
608 609 015 

ZLATÁ SVATBA
- Významné výročí

manželů
Koubových z Blatné

Milí rodiče,
dne 14.1. jste oslavili 50. výročí vaší 

svatby. S radostí vám gratulujeme k této 
výjimečné události s přáním, abyste se 
vždy měli rádi jako doposud a byli nám 

všem tím nejlepším příkladem.
Zdeněk, Roman

a Martina s rodinami.

Milan Janáček na svojí výstavě v Městském 
muzeu Blatná.

ZIMA LEDNOVÁ  - DOBŘE ROK ZA-
ČÍNÁ

Nový rok jsme mnozí přivítali vyzdobený-
mi okny tak krásnými, jak to jen velký mráz 
dovede. A hned jsme se začali potýkat s pro-
blémy, které vždy přináší první větší sněhová 
nadílka. Škoda, napadlo nás, že nepřišla o pár 
dnů dříve. Ale tak se to opakuje velmi často... 
Zase je tu NOVÝ ROK -  letos již 2017. Co 
nám přinese?  Z pohledu numerologie jednot-
livá čísla označují: 20 - intuice, 17 - zdatnost, 
samotná 2  - družnost, 0 - zesiluje energii,  
1 - nezávislost, 7 - zkušenost. Pokud sečteme 
1 + 7 = 8, osmička značí rovnováhu. 2 + 0 + 
1 + 7 = 10. Desítkou označujeme emocionální 
sílu, 1+ 0 = 1, a tu jsme již označili  za ne-
závislost. Numeorologové udávají za hesla 
roku 2017  - EMOCIONÁLNÍ SÍLU A NE-
ZÁVISLOST. Navíc začíná nové devítileté 
období, které bude končit v roce 2025. Vše, 
co začneme v tomto roce, nás prý bude ná-
sledujících devět let provázet. Radí - buďte 
otevření, můžete začít nový život, přicházejí 
nové příležitosti...

Řeknete si, hry s čísly a povídačky... ale 
pokud se zamyslíte, tak za téměř třicet let už 
jste zjistili, jaké nástrahy na vás kde čekají 
a už se jimi nedáte snadno ovlivnit, jistě 
se chcete stát samostatnými a nezávislými  
a na kvalitě vašeho života vám také záleží. 
Vždyť život je ten nejvzácnější dar, který jsme 
dostali. Pojďme se všichni vrátit k hodnotám 
a žijme lépe!

PRODEJ  LIDOVÉHO ŘEMESLA 
NA TŘ. J. P. KOUBKA 3 V ROCE 2017

V letošním roce nás  na tř. J. P. Koubka 
3 najdete v měsíci lednu, únoru a počátkem 

března vždy jen v sobotu dopoledne od 9.00 
do 13.00 hodin. Naše nabídka zůstává stejná - 
prodej výrobků českého uměleckého řemesla. 
Pochopitelně ji budeme doplňovat o další 
a další novinky. V ostatních měsících bude 
prodej upraven před Velikonocemi, v době 
prázdnin a koncem roku.

Výrobky, které u nás najdete, nejsou jen 
z našeho kraje, ale jsou doplňovány zajíma-
vostmi z celé naší republiky. Řemeslo sice už 
dlouho nemá  zcela zlaté dno, ale stále mezi 
námi žijí lidé, kteří se snaží dokázat, že tomu 
tak přece jen je.

Znovu upozorňujeme, že je možné nás 
kdykoliv oslovit s přáním, buď telefonicky 
736765747 - E. Fučíková, nebo emailem 
-  obchod@lidove-remeslo.cz. Všechny naše 
kontakty získáte na internetových stránkách 
spojených s naším e-shopem www.lidove-
-remeslo.cz Zde také najdete naše příspěvky 
do Blatenských listů a další informace včetně 
novinek v prodávaném zboží.

Náš tip na únor:
keramické hrnečky na presso  s  origi-

nálním dekorem lučních květů (káva z nich 
chutná  opravdu  skvěle  a  pokud  zrovna 
potřebujete vhodný dárek...) - viz foto

JE-LI LEDEN CHLADNÝ A JASNÝ, BUDE 
ROK ÚRODNÝ A KRÁSNÝ
KDYŽ DÉŠŤ LEDEN SMÁČÍ, NEDUHY 
S NÍM KRÁČÍ
NA SVATÉHO FABIÁNA A ŠEBESTIÁNA 
(20. 1.), STROMŮM OPĚT MÍZA DÁNA
NENÍ-LI V ZIMĚ SNĚHU, NEBUDE 
V LÉTĚ HUB
BLAZE SEDLÁKOVI V LEDNU U KA-
MEN A OBILÍČKU POD SNĚHEM
V LEDNU SILNÝ LED, V KVĚTNU BUJ-
NÝ KVĚT

Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Zprávy
z radnice

Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás seznámila s plánovanými akcemi na rok 

2017 a abych zároveň reagovala na dopis pana Novotného z minulého 
čísla BL. 

Stejně jako ve Vašich domácnostech i v případě města se vše odvíjí 
od finančních prostředků, které má k dispozici, tedy od rozpočtu města 
na rok 2017. Ten byl schválen jako vyrovnaný ve výši 132.300.500 Kč, 
tzn. plánujeme utratit pouze tolik finančních prostředků, které do roz-
počtu získáme. 

Jistě Vás zajímají plánované investice. V tomto roce budou zre-
konstruovány komunikace v ul. Topičská a ul. U Čertova kamene, 
nemalé finanční prostředky jsou připraveny na vybudování a opravy 
chodníků např. v ul. Fügnerova, Řečická, Nerudova, Tyršova, Zahrad-
nická. Nového osvětlení, úpravy chodníků a zeleně se dočká tř. T. G. 
Masaryka. Výstavba okružní křižovatky „U Rychty“ včetně nových 
chodníků upozornila na potřebu úpravy i chodníků navazujících. V roce 
2017 dojde k doplnění stojanů na kola na tř. J. P. Koubka a nám. Míru. 
Budou zpracovány projektové dokumentace např. na rekonstrukci 
ubytovny či zimní kluziště. Jako každý rok bude zajišťována údržba 
čističky odpadních vod na Lapači, dojde k výměně čerpadel, opravám 
odlehčovacích šachet či zařízení na srážení fosforu. Připravujeme 
zateplení MŠ Vrchlického (pracoviště Husovy sady). Pokud budeme 
úspěšní v získání dotací, čeká nás např. dostavba ZŠ T. G. Masaryka 
či oprava lesní cesty u Lhotky.  Do roku 2018, kdy oslavíme 100. vý-
ročí od ukončení 1. světové války, bychom chtěli upravit okolí Sochy 
Svobody včetně restaurování sochy a úpravy zeleně, i na tuto akci 
bychom rádi získali finanční prostředky z dotací či grantů. Naprosto 
zásadní je pro město schválení územního plánu. Pokud vše proběhne 
řádně, mohli bychom začít zpracovávat žádost o dotaci na nový sběrný 
dvůr v lokalitě Škalí. Některé záležitosti jde řešit rychle, ale bohužel 
v řadě případů jsou povolovací řízení zdlouhavá a úřední postupy se 
nevyhýbají ani stavbám, které chce uskutečnit město.

Rozpočet města rovněž zahrnuje finanční prostředky ve výši 
17.575.000 Kč na údržbu města, čištění a zimní údržbu, péči o zeleň, 
veřejné osvětlení, svoz odpadů, provoz sběrného dvora, provoz rekre-
ačního areálu a další činnosti, které zajišťují Technické služby města 
Blatné s.r.o. Ráda bych jim touto cestou poděkovala, protože čistota 
našeho města by mohla být pro jiná města vzorem. Není to pouze můj 
pohled, ale během roku tento názor se mnou sdílí návštěvníci, kteří buď 
do města zavítají jako turisté nebo přijíždějí za známými či příbuzný-
mi. Chtěli bychom spolu s vedením Technických služeb města Blatné 
s.r.o. vždy pružně reagovat na Vaše podněty, k tomu by mohlo pomoci 
využívání odkazu Hlášení závad, které naleznete na úvodní straně 
webu www.tsblatna.cz. Některé závady bez Vaší pomoci nezjistíme. 
Není v silách zaměstnanců, každý den projet celé město, v odlehlejších 
lokalitách může být např. poničená značka a bohužel tuto skutečnost 
zjistíme, až při odvozu odpadu za několik dní. 

Město Blatná je zřizovatelem několika příspěvkových organizací, 
jsou jimi 2 mateřské a 2 základní školy, Domov pro seniory a Centrum 
kultury a vzdělávání Blatná. Všem těmto organizacím město poskytuje 
neinvestiční příspěvek na provoz, převážná část investic do organizací 
je financována přímo městem, proto odpisy, které jsou organizace 
povinny vytvářet, jsou ve většině případů zpět odváděny městu. 

Školky a školy mají z prostředků města hrazeny provozní náklady, 
jedná se převážně o úhradu energií, drobné opravy, nákup drobného 

majetku atd. Celkem je v roce 2017 pro vzdělávací instituce plánována 
částka 9.740.000 Kč.

Domov pro seniory Blatná obdrží od města příspěvek ve výši 
2.621.000 Kč. Výše příspěvku je ovlivněna především výší dotace 
na provoz, kterou poskytuje Jihočeský kraj. Jedná se o státní finanční 
prostředky. Domov sám část prostředků na svoji činnost získá z úhrad 
klientů. Dotace Jihočeského kraje na provoz v roce 2016 činila nece-
lých 9 milionů, tedy nezanedbatelnou částku, kterou bychom museli 
vynaložit z našeho rozpočtu, pokud by inspekce zjistila, že domov 
např. neposkytoval kvalitní služby či nehospodárně s poskytnutými 
prostředky nakládal.  

U Domova pro seniory se chvíli zastavím, protože právě na tuto 
organizaci, konkrétně na ukončení možnosti odběru obědů, směřoval 
dotaz pana Novotného. Odběr obědů cizími strávníky byl doplňkovou 
službou Domova pro seniory. Tato služba byla dlouhodobě nezisko-
vá, přesto se ji město snažilo delší dobu dofinancovávat. Bohužel 
zpřísnění legislativy včetně možnosti přijít o státní dotaci donutilo 
vedení domova doplňkovou službu pozastavit. Celá záležitost byla 
opakovaně projednána ve finančním výboru, který došel ke stejnému 
závěru. Kvůli obědům pro cca 30 lidí není možné riskovat ztrátu státní 
dotace nebo v horším případě navíc finanční postih. Vedení domova 
hledalo řešení jak alespoň seniorům, kteří si pro obědy do Domova pro 
seniory docházeli, vyjít vstříc. Toto se podařilo. Zájemci mají možnost 
přejít pod pečovatelskou službu. Velmi mě mrzí naprosto nesmyslná 
úvaha pana Novotného, že pečovatelská služba potřebuje navýšit svoji 
kapacitu. Stejně jako sdělení, že s dotčenými osobami nikdo v domově 
nejednal. Pečovatelská služba je dostatečně vytížena, neboť pokrývá 
požadavky jak občanů z Blatné tak z okolních obcí. V současné době 
se jedná o cca 120 klientů. Pečovatelky opravdu nemají nouzi o práci.  
Hysterie, která se kolem odnášení obědů z DS šíří ještě od dob pana 
ředitele Kroupy, je zbytečná. Rozhodnutí nebyla nikdy vyvolána li-
bovůlí  konkrétních osob, ale změnou legislativy, provozními důvody 
a v neposlední řadě financemi. Pokud by někomu z dotčených osob 
mé vysvětlení nestačilo, jsem ochotná s ním záležitost osobně probrat, 
popřípadě zprostředkovat schůzku s ekonomkou Domova pro seniory 
či s paní ředitelkou. 

Centrum kultury a vzdělávání Blatná (dále budu používat zkratku 
CKVB) má v rozpočtu města schválen neinvestiční příspěvek ve výši 
12.239.000 Kč. Organizace zajišťuje nejen kulturní akce ve městě, ale 
také chod knihovny, muzea, kina, provoz Komunitního centra aktivního 
života, služby infocentra a v neposlední řadě i využití Špejcharu. Ne-
mohu jinak než s panem Novotným souhlasit, že se náklady na provoz 
CKVB oproti předchozím rokům zvýšily. To je ale zákonité, pokud 
přibydou další organizační složky např. Komunitní centrum aktivního 
života, kde jsme z důvodu čerpání evropských dotací velmi důsledně 
monitorováni kontrolními orgány. Jsou zde nastaveny úvazky zaměst-
nanců, stejně jako využívání prostor. Ke zřízení městského infocentra 
jsem se vyjadřovala již v předchozích vydáních Blatenských listů a svůj 
názor jsem od té doby nezměnila. Cestovní kancelář CIAO s.r.o., Stra-
konice, která zajišťovala informační servis města, byla podnikatelským 
subjektem, pro který byl turistický informační servis doplňkovou čin-
ností. Zastupitelé záměr zřídit městské informační centrum podpořili. 
Jedná se o základní standard či službu, které města pro turisty zajištují 
a to i města, která zdaleka nemají turistický potenciál jako Blatná. 
Tato služba je určena především těm, kteří k nám přijíždějí. Chtějí 
se zde ubytovat, najíst, navštívit zajímavá místa, prožít dovolenou, 
což znamená utratit zde své peníze. Infocentrum samozřejmě slouží 
i místním občanům, je možno si zde zakoupit lístky na kulturní akce, 
suvenýry, naleznete zde informace o akcích v jiných městech. Rozjezd 
infocentra byl těžkopádný, ale to tak bývá, když se učíte za pochodu 
nové věci. Měla jsem k chodu infocentra výhrady, ale určitě se nezto-
tožňuji s názorem, že je nevyužívané a prázdné.

(pokr. na str. 5)
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

Informace odboru správního a živnostenského úřadu

Vítání občánků 6. prosince 2016 na Zámku Blatná

Foto: Martina Ředinová

V obřadní síni blatenského zámku se 6. prosince 2016 uskutečnily tradiční slavnosti vítání občánků města.  Pod vedením paní učitelky Gabriely 
Petlánové s recitací vystoupily děti z Mateřské školy Šilhova, Blatná. Pan místostarosta Pavel Ounický přivítal do života 12 občánků Blatné: 

Natálie  Klásková nar. 02.07.2016 Magdalena Muchlová nar. 16.08.2016
Jan Slavík nar. 10.07.2016 Adam Novotný nar. 17.08.2016
Samuel Vyštajn nar. 10.07.2016 Zdeněk Blažek nar. 24.08.2016
Barbora Benešová nar. 26.07.2016 Izabela Dvořáková nar. 11.09.2016
Elena Šenkyříková nar. 26.07.2016 Martin Zeman nar. 22.09.2016
Eliška Krajčová nar. 09.08.2016 Jakub Winkler nar. 12.10.2016

Maminkám dětí, které splnily podmínky stanovené Radou města Blatná, byly předány poukázky pro výplatu  příspěvku v hodnotě 4.000 Kč. 
Jménem města Blatná přejeme do života hodně zdraví, štěstí a lásky také občánkům Amálii Štufkové, nar. 12.06.2016, Jonáši Krejčímu, nar. 
09.08.2016, Natálii Bartuškové, nar. 13.08.2016 a Josefu Loulovi, nar. 06.09.2016, kteří se vítání občánků nezúčastnili.

Ing. Hana Valachová, odbor správní a živnostenský úřad

Čištění náhonu na Husovo nábřeží
Pod Kaplankou v Blatné kdysi stával mlýn, ke kterému vedl ze 

zámeckého parku vodní náhon. Mlýn je již dávno zbouraný a náhon 
byl v druhé polovině minulého století převeden do betonového potrubí. 
Na několika místech zůstaly jímací šachty, které postupně zadržují 
naplavované bahno a jiné nečistoty, které by mohly potrubí zanést. 
Jímky byly již zanesené a neplnily řádně svůj účel. Na začátku ledna 
proto došlo k jejich odbahnění a vyčištění. Vyčištění a odvoz provedly 
Technické služby ve spolupráci s firmou p. Šimsy, který poskytl bagr. 
Jímky jsou tak opět schopny zachycovat nečistoty a snižují tím riziko 
zanesení potrubí a případný vznik dalších škod.

Zemřelí – prosinec
Navrátilová Věra, Blatná, nar. 1952, úmrtí 1. 12. 2016
Stuchlíková Elena, Malé Svatoňovice, nar. 1927, úmrtí 6. 12. 2016
Černohorská Marie, Chanovice, nar. 1945, úmrtí 8. 12. 2016
Kříž Václav, Mačkov, nar. 1925, úmrtí 10. 12. 2016
Skuhravá Marie, Blatná, nar. 1930, úmrtí 11. 12. 2016
Pražák Zdeněk, Blatná, nar. 1938, úmrtí 11. 12. 2016
Hendrich Stanislav, Novosedly, nar. 1935, úmrtí 10. 12. 2016
Márová Božena, Písek, nar. 1929, úmrtí 12. 12. 2016
Balek Petr, Blatná, nar. 1952, úmrtí 14. 12. 2016
Honců Josef, Chlum, nar. 1961, úmrtí 20. 12. 2016
Burianová Marta, Blatná, nar. 1926, úmrtí 19. 12. 2016
Prokopcová Hedvika, Blatná, nar. 1939, úmrtí 22. 12. 2016
Oppl Jaroslav, Blatná, nar. 1929, úmrtí 26. 12. 2016
Hájková Ludmila, Blatná, nar. 1934, úmrtí 25. 12. 2016

Zateplení toalet v krematoriu
V Blatenském krematoriu proběhlo zateplení části prostoru toalet 

pro návštěvníky. Firma Dynal provedla osazení nových vstupních dveří 
v prostoru před toaletami, který byl dříve 
otevřený. Místo v zimě prochládalo a vítr 
sem zanášel spadané listí a další nečistoty. 
Osazením nových dveří dojde ke zlepšení 
podmínek pro návštěvníky krematoria 
a k úsporám na vytápění prostoru toalet.

Zahájení prodeje známek na nádoby 
pro směsný komunální odpad
Technické služby města Blatné, s. r. o. zahájí prodej známek firmám 
a podnikatelům 23. 1. 2017.
Známky z roku 2016 platí pouze do 1. 2. 2017, po tomto datu budou 
vyváženy pouze nádoby s novou známkou.
Prodej známek probíhá v sídle Technických služeb (T. G. Masaryka 
322) každý pracovní den od 6:00 do 14:30 (ve středu do 16:00).
Svoz nádob se žlutou známkou (1x za dva týdny) bude prováděn 
vždy v lichý týden.
Upozorňujeme firmy a podnikatele na namátkové kontroly způso-
bu likvidace odpadů ve spolupráci s odborem životního prostředí 
Městského úřadu.
I v letošním roce si občané u Technických služeb známky na po-
pelnice nekupují. Poplatek za svoz odpadů platí Městskému úřadu.
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Vážení občané (pokr. ze str. 3)

(pokr. na str.Ano, již sem nechodí tolik místních občanů, kteří 
využívali služeb cestovní kanceláře, ale turisté si sem cestu opravdu 
najdou. Zaměstnanec infocentra se nenudil ani ve chvílích, kdy neměl 
v kanceláři turistu, mimo jiné spolupracoval na žádosti o dotaci Turis-
tická zastavení v Blatné, připravoval podklady pro mapy a propagační 
materiály. Od letošního roku přibude v infocentru další služba a to 
půjčovna jízdních kol a elektrokol, které město získalo též díky výše 
jmenované dotaci. Jaký ekonomický efekt přineslo zřízení infocentra, 
neumím vyčíslit. Jedná se o službu pro veřejnost, která je poskyto-
vána bezplatně a jedinou odměnou je, že jsou návštěvníci spokojeni. 
Já za sebe mohu říci, že se mi líbí mimo jiné využívání infocentra 
k propagaci místních malířů a fotografů.   

Na téměř úplný závěr bych chtěla reagovat na dotaz, zda tento rok 
bude město organizovat Blatenské rybářské slavnosti. Nebude. Toto 
rozhodnutí padlo při projednávání rozpočtu na rok 2017 a předcházely 
mu dlouhodobější debaty, zda město potřebuje slavnosti, na kterých 
prodělává nemalé finanční prostředky. Za dobu pětileté existence byly 

každý rok trnem v oku veřejnosti. Jednou vadilo umístění, pak program, 
vstupné. V dotazníku v roce 2016 se vyjádřilo pouze necelých 50% 
dotázaných, že tyto slavnosti navštěvuje a že se mu líbí. Iniciátorem 
této akce před pěti lety byla firma Blatenská ryba s.r.o. Slavnosti měly 
za cíl podpořit tradici rybníkářství na Blatensku a propagovat prodej 
rybích produktů. Bohužel poslední roky slavnosti finančně zajišťo-
valo převážně město. Koncem loňského roku začala probíhat jednání 
s firmou Blatenská ryba s.r.o., která nebyla spokojena s průběhem 
slavností a projevila zájem slavnosti organizovat. Je tedy možné, že 
blatenští občané nebudou o slavnosti ochuzeni.

Bohužel musím skončit smutnou zprávou. Dne 3. 1. 2017 zemřel 
Doc. MUDr. Dimitrij Slonim. Setkání s panem doktorem pro mě byla 
vždy velmi přínosná a milá. Uchvacovaly mě jeho znalosti, vypravěč-
ský talent a humor. Blatné bude jeho lidskost velmi chybět.

Přeji Vám, aby rok 2017 byl pro Vás rokem spokojenosti v osobním 
i pracovním životě.

Bc. Kateřina Malečková, 
starostka města

Vážení spoluobčané, vážení podnikatelé,
Jihočeský kraj vyčlenil pro rok 2017 bezmála tři stovky milionů 

korun na podporu rozvoje obcí, neziskových či sportovních organizací, 
firem a dalších oblastí. Pro podnikatele je připraven program zvýhodně-
ných regionálních úvěrů. Cílem programu je, pomocí podpory ve formě 
zvýhodněných úvěrů, umožnit realizaci podnikatelských projektů 
drobným a malým podnikatelům (do 50 zaměstnanců) v Jihočeském 
kraji. Finanční alokace je do výše 4,5 mil. Kč. Příjem žádostí je sta-
noven na období od 20.3.2017 do 28.2.2018 a kontaktními osobami 

na které se můžete v této záležitosti obracet jsou: Bc. Věra Štindlová, 
tel. 386 720 236, stindlovav@kraj-jihocesky.cz; Ing. Matysková Lucie, 
tel. 386 720 422, matyskova@kraj-jihocesky.cz 

Město Blatná a organizace zřízené městem Blatná, Centrum kul-
tury a vzdělávání Blatná, ZŠ J. A. Komenského Blatná, si již podaly 
žádost do dotačního programu 2017 v oblasti podpory kultury, muzeí 
a galerií, podpory sportu a kulturního dědictví.

Pavel Ounický, místostarosta města Blatná

Historie téměř detektivní.

Archeologická reparace keramických nádob
V roce 1955 přijal Josef Bouček do mu-

zea v Blatné soubor střepů nalezených asi 
300 m západně od Buzické tvrze v blízkosti 
biologického rybníku. V té chvíli se jednalo 
o nezařazený soubor bezcenných střepů, 
avšak to se mělo brzy změnit. Neboť nebylo 
archeologa v Blatné, byly nálezy poslány 
do Státního archeologického ústavu v Praze. 
Celý soubor nalezených předmětů byl zařa-
zen do Stradonické kultury (starší označení 
pozdního laténu 2. - 1.stol.př.n.l.), a to paní 
Libuší Jansovou, expertkou na dobu laténskou 
(5.stol.př.n.l. – 0). Jednalo se o sídlištní nálezy, 
takže můžeme předpokládat existenci keltské 
vesnice poblíž tvrze. Dnes se ovšem nebude-
me zabývat celým tímto souborem, který by 
zaplnil dozajista několik stran, avšak pouze 
jednou nádobou. 

Mezi slepenými nálezy se vyskytovala 
jedna černá hrncovitá nádoba, ze které se 
dochovalo pouze deset fragmentů. Podle 
dochovaného okraje, hřebenové výzdoby 
a analogických artefaktů zrekonstruovala 
Libuše Jansová její celistvý tvar s pomocí 
sádrové výplňové hmoty. Zachovala také čtyři 
vrtané díry, které upoutaly i naši pozornost. 

Nádoba měla černý povrch připomínající 
tolik milovaný kov Keltů. Tato výzdoba byla 
vytvořena s pomocí grafitu (tuhy), která byla 
přimíchána do keramické hmoty. Pro jižní 
Čechy nebyla tato technika nijak výjimečná, 

protože právě zde se grafit těžil nebo mini-
málně zde byla centra výroby, jak dokazují 
nálezy z dalších lokalit blízko Strakonic, Písku 
a Tábora. Nádoby s příměsí grafitu byly méně 
nasákavé a dobře vedly teplo, takže se hodi-

ly na skladování 
a vaření tekutin, 
příp. skladování 
sypkého mate-
riálu, který ne-
směl navlhnout 
(např. sůl). Díky 
tomu byly cen-
né jako zvláštní 
zboží. Tato nádo-
ba je navíc, jako 
větš ina  la tén -
ských, vytvořena 
na rychle rotují-

cím kruhu, který byl poháněn nohama. Díky 
tomu měl hrnčíř možnost modelovat nádobu 
oběma rukama a dovést ji až k dokonalosti. 
Tato technika výroby přišla i zmizela na naše 
území spolu s Kelty a objevila se znovu teprve 
ve 13. stol. Svislé hřebenování na těle nádoby 
nemuselo sloužit jen jako výzdoba, ale zdrs-
ňovalo také povrch, takže nádoba nemohla tak 
snadno vyklouznout z ruky.

Záhadou jsou ovšem vrtané díry. Všechny 
tři viditelné a jedna ucpaná byly vytvořeny 
až po výpalu, takže jejich účel byl pravděpo-

dobně reparační. Technika drátování nádob 
přichází až později, takže v této době nádoby 
provrtávali a spojovali drátem nebo organic-
kým materiálem (např. šňůrou).  Víme, že 
grafitové nádoby jsou v jižních Čechách běž-
né, takže se nezdá, že by se jednalo o zvlášť 
cennou nádobu. Dozajista již nemohla sloužit 
k účelu skladování či vaření tekutin, avšak 
sypký materiál by v ní mohl být stále sklado-
ván. Další možností je i závěsný účel, kdy bylo 
nutné prasklou nádobu připevnit k nějakému 
kůlu. Skrze díry by se provlékl provázek, 
který by se na kůl přivázal. Archeolog Mi-
roslav Novák přišel s nejpravděpodobnějším 
závěrem, že tyto opravy byly prozatímním 
řešením v zimním období, kdy nefungovaly 
ani domácí hrnčířské dílny.

Je tedy možné, že tato nádoba sloužila 
na vaření v keltské domácnosti a některé 
z dětí, zvířat či dospělých ji omylem rozbili. 
Nebylo možné si vyrobit druhou z dostup-
ného materiálu bohatého na grafit, neboť 
venku panovala zima, a tak si ji pán domu 
prostě opravil. Četnost děr pouze dokazuje, že 
nádoba byla rozbita na vícero kusů nebo do-
konce opakovaně, avšak bylo ji v domácnosti 
potřeba. Prostě se z jiného hrnce přesypala 
skladovaná sůl do opravené nádoby a nepo-
rušený hrnec začal sloužit na vaření. Nejen 
takový příběh můžete spatřit v artefaktech 
vystavených v Archeologické expozici Měst-
ského muzea v Blatné, která se pro vás otevře  
28. 2. v 17:00. Těšíme se na vás.  

Petr Chlebec, Městské muzeum Blatná

Laténská nádoba s vrtanou 
dírou u hrdla, lokalita 

Buzice.
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Doc. MUDr. Dimitrij Slonim
Ve středu 4. ledna 2017 jsem se dozvěděl 

velice smutnou zprávu o tom, že zemřel 
Doc. MUDr. Dimitrij Slonim, skvělý člověk 
a velká osobnost ve svém oboru. S panem 
doktorem jsem se znal osobně a byli jsme 
spolu často v kontaktu přes e-mail, když mi 
pomáhal editovat  životopis do mojí diplomo-
vé práce. Setkání s panem docentem mě velmi 
obohatilo po odborné a především po lidské 
stránce. Nikdy v životě jsem neviděl tak 
velkou skromnost u člověka, který toho tolik 
dokázal. Vždyť zachránil tolik lidských (pře-
devším dětských) životů! Vždyť společně se 
svým týmem vynesl Československo na špič-
ku světové virologie! Vždyť vychoval tolik 
jiných lékařů! A pořád ta skromnost……… 
Na počest památce Dimitrije Slonima jsem 
se rozhodl zveřejnit jeho úplný životopis, 
který je zároveň jediným uceleným dílem 
mapujícím celý jeho život a dílo. Vzpomeňme 
společně ještě jednou na velkou osobnost čes-
ké (československé) virologie, jejíž význam 
ještě roste v dnešní době, kdy čím dál více lidí 
rezignuje na očkování. 

Velice známý a po celém světě uzná-
vaný český lékař, virolog a imunolog 
Doc. MUDr. Dimitrij Slonim se narodil  
4. 8. 1925 v Praze. Nezvyklé příjmení získal 
po otci Markovi Lvovičovi Slonimovi, který 
pocházel z ruské židovské rodiny. Ten musel 
v roce 1918 emigrovat kvůli svým názorům 
z Ruska do ciziny. Působil jako přední re-
daktor ruského časopisu Volja Rossii, který 
byl ve své době velmi rozšířen a sehrával 
v oblasti emigrantské literatury důležitou 
roli. Významné v tomto časopisu byly ukázky 
z tvorby ruských spisovatelů, a to jak exilo-
vých, tak oficiálních autorů ze SSSR. Mark 
Lvovič Slonim působil často v zahraničí a ces-
toval především mezi Paříží a Prahou. Právě 
v Čechách se seznámil se svojí budoucí ženou 
a z tohoto smíšeného rodinného svazku se 
narodil Dimitrij Slonim. V rodině se mluvilo 
především česky, protože otec často cestoval 
a syn Dimitrij byl vychováván téměř výlučně 
v českém prostředí. Po příchodu nacismu 
do Československa v roce 1938 otec Dimit-
rije emigroval podruhé (nejdříve do Francie, 
později do USA).

MUDr. Dimitrij Slonim byl od pěti let 
vychováván svými prarodiči v jihočeské Blat-
né a zde také vychodil obecnou školu. Jeho 
dědeček František Chlupsa  (1877-1961) 
byl na začátku druhé světové války zatčen 
a vězněn půl druhého roku v Buchenwaldu. 
Babička Marie Chlupsová (1879-1963) zů-

stala na výchovu sama, proto je jistě hodno 
ocenění, že svého vnuka velmi podporovala 
ve všech jeho zájmech. Krutovláda německé-
ho fašismu v Protektorátu i věznění dědečka 
v koncentračním táboře zanechalo na mladém 
Dimitrijovi hlubokou nenávist k nesprave-
dlnosti a násilí. Tento odpor ho „provázel 
v průběhu celého života a ovlivnil jeho osobní 
i profesní osud“.

Za války studoval nadějný žák Dimitrij 
Slonim strakonické gymnázium. Již v této 
době se začal zajímat o infekční choroby 
a prokázal velký talent.

Všiml si neškodné nemoci, jejímž původ-
cem je Trichomycosis  palmellina.1 Z její 
směsi izoloval v čisté kultuře bakterii, kterou 
se mu nepodařilo určit. Stejnou zkušenost 
s tímto mikrobem učinili i v Ústavu lékařské 
mikrobiologie v Praze na Albertově. Stal se 
tak neoficiálním objevitelem této bakterie. 
Druhý zajímavý případ z jeho „profesních 
začátků“  nastal záhy, když mladý Dimitrij 
pitval mrtvou sousedovu slepici a v jejích 
střevech prokázal tuberkulózní mykobakteria. 
Tentýž nález udělal ve stejném hospodářství 
i u nemocných vlaštovek, a dokázal tak vzá-
jemný přenos tuberkulózní infekce. Z této 
doby také pochází první odborná publikace 
o nepatogenním bacilu subtilit, kterou uve-
řejnil v časopisu Vesmír v roce 1942. Mikro-
skopický svět ho zajímal čím dál více. Celé 
hodiny trávil u svého mikroskopu a studoval 
odbornou literaturu.

Po absolvování strakonického gymnázia 
v posledním roce války musel rok čekat, 
než byly znovu otevřeny vysoké školy. Tuto 
přestávku využil k práci v pozici laboranta 
ve strakonické nemocnici. Zde potkal špičko-
vé lékaře svého oboru, kteří ho ovlivnili v dal-
šímu studiu. Nečekaná příležitost k rozsáhlé 
praxi se „naskytla“ koncem druhé světové 
války, kdy na Strakonicku vypukla veliká epi-
demie břišního tyfu. Kvůli této události přijeli 
na místo specialisté ze Státního zdravotního 
ústavu z Prahy a vytvořili na místě bakterio-
logickou laboratoř. Mladý Dimitrij Slonim 
zde získal své první zkušenosti a definitivně 
se rozhodl pro studium medicíny. Vysněný 
obor začal studovat v roce 1945 v Praze. Při 
studiu pracoval jako demonstrátor v biologic-
kém ústavu a následně po dvou letech přešel 
na lékařskou mikrobiologii. Během studia se 
seznámil s doktorkou Helen Glasseyovou, 

1 Jedná se o  bakterie, které přichází především u  chlapců 
v podobě žlutavé vrstvy na chloupcích v podpaždí. 
Většina lidí si myslí, že jde o  zbytky potu, ale jde o  kvanta 
mikrobů. 

místoředitelkou UNRRA v Československu. 
Byla to Američanka, jejíž matka souhrou 
náhod pocházela také z Blatné. Americká 
lékařka přesvědčovala nadějného studenta 
o nových možnostech studia i praxe v USA, 
ale jejich plány zastavil komunistický puč 
v roce 1948.

V roce 1951 promoval Dimitrij Slonim 
na lékařské fakultě UK v Praze a začal 
pracovat jako odborný asistent Ústavu 
mikrobiologie  a  imunologie LF UK. Zde 
během let vyspěl ve zkušeného mikrobiologa 
a virologa, přestože podmínky výzkumu v té 
době byly značně omezené. V roce 1950 se 
MUDr. Slonim začal orientovat na zkoumání 
viru klíšťové encefalitidy, která se nečekaně 
objevila v Československu po druhé světové 
válce. Z orálních pramenů a ústních svědectví 
Dimitrije Slonima vyplývá, že v té době nikdo 
nevěděl, odkud se nemoc ve středoevropském 
prostředí vzala. S největší pravděpodobností 
k nám byla zavlečena pohybem osvoboze-
neckých armád z východní Evropy. Brzy 
bylo prokázáno, že její původce je prakticky 
totožný s virem ruské jaroletní encefalitidy, 
známým v oblastech Sibiře. Při zkoumání 
této nebezpečné nemoci se Dimitrij Slonim 
v roce 1953 nakazil. Při zpracovávání infiko-
vaných myších mozků selhaly bezpečnostní 
pomůcky a mladý virolog vdechl nebezpečné 
viry. Během několika dní onemocněl těžkou 
klíšťovou encefalitidou, po které mu zůstaly 
doživotní následky v podobě obrny pravého 
ramene. Měl veliké štěstí, že zákeřnou nemoc 
přežil. Šťastnou okolností této nepříjemné 
životní etapy však pro Dimitrije Slonima 
bylo seznámení se zdravotní sestrou, která 
se později stala jeho ženou. Za svobodna se 
jmenovala Miluše Starnovská (nar. 1933) 
a vychovali spolu dvě děti, dceru (nar. 1960) 
a syna (nar. 1963).

Na základě dosavadních vědeckých 
i praktických úspěchů byl v roce 1956 Dimitrij 
Slonim pověřen ministerstvem zdravotnictví 
vybudovat virologické pracoviště ve Vý-
zkumném ústavu imunologickém. Byl mu 
zadán úkol připravit vakcínu proti přenosné 
dětské obrně (poliomyelitidě).2 Jednalo se 
o velmi těžký úkol, jehož plán byl vypraco-
2 Dětská přenosná obrna (poliomyelitida) je virové infekční 
onemocnění. Viry se vylučují stolicí od nemocného člověka 
a mohou se šířit při nedostatečné hygieně dále. Existuje i ka-
pénkový způsob nákazy. 
Inkubační doba onemocnění je sedm až čtrnáct dní. Nemoc 
může mít dvě formy. Mezi příznaky mírné formy patří 
zvýšená teplota, nevolnost, bolest hlavy a břicha. Pacient se 
zcela vyléčí bez trvalých následků. Pokud však viry zasáh-
nou centrální nervový systém, mohou způsobit těžkou 
formu nemoci. Ta je znatelně horší a  může z  ní vzniknout 
paralytická dětská obrna s  následným ochrnutím dolních 
končetin a trvalými následky po zbytek života. Při  napadení 
mozkového kmene dochází k  selhání životně důležitých 
orgánů.
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ván už v roce 1955 výše zmíněným lékařem 
a jeho kolegou Karlem Žáčkem. Návrh byl 
rozpracován do podrobné koncepce, která 
byla rozdělena na tři hlavní úseky s přesným 
určením odpovědnosti a etap práce. Karel Žá-
ček vedl virologické a sérologické vyšetřování 
zdravých a nemocných lidí všech věkových 
skupin v celém státě. Dimitrij Slonim měl 
na za úkol přípravu „médií pro tkáňové kul-
tury a výrobu samotné vakcíny“. Třetí úsek, 
celostátní koordinaci úkolů, zastával hlavní 
hygienik československé republiky Vilém 
Škrovránek. Je tedy zřejmé, že celý vý-
zkumný záměr představoval široký komplex 
úkolů, které vycházely z amerického objevu 
pěstování viru poliomyelitidy na tkáňových 
kulturách připravovaných z opičích ledvin. 
Tým spolupracovníků Dimitrije Slonima sou-
stavně studoval odbornou zahraniční literaturu  
a byl v neustálém spojení se zahraničními 
lékaři. Poznatky a zkušenosti tým získával 
v laboratořích v západním Německu, a pře-
devším ve Statens  seruminstitutu v Dán-
sku. Neúnavně zkoumali laboratorní vzorky, 
pozorovali zahraniční kolegy při práci, neboť 
přímé předání předpisů nebylo v těch dobách 
možné . MUDr. Slonim byl dokonce v písem-
ném spojení s americkým lékařem Salkem, 
který vyvinul poliovakcínu v USA.

Akce nakonec nabyla celostátního význa-
mu a do práce se zapojilo mnoho lidí. Po ně-
kolika měsících, v polovině roku 1956, mohl 
MUDr. Slonim a jeho tým začít s prvními 
pokusy k nastartování přípravy vakcíny. Ta 
byla vyrobena koncem roku 1957, kdy byla 
také ihned podávána lidem jako třetí injekční 
dávka. První dvě dávky pocházely z Kanady. 
Nová látka okamžitě potlačila nově vzniklou 
epidemii poliomyelitidy, avšak z celkového 
ochranného účinku byli lékaři zklamáni. 
Postupně se proto přešlo na takzvanou živou 
orální vakcínu, vyvinutou v USA doktorem 
Sabinem. Výsledky několika vědeckých 
studií ukázaly, že tato vakcína je naprosto 
bezpečná a téměř stoprocentně účinná. V roce 
1959 byla proto zahájena výroba této „zázrač-
né látky“ a její běžná distribuce. Výsledky 
celostátního očkování byly vysoce úspěšné. 
Všechna píle a usilovná práce virologů, epi-
demiologů a klinických lékařů se nakonec 
vyplatila. Československo  se  stalo  roku 
1961 prvním státem na světě, kterému se 
podařilo zcela vymýtit přenosnou dětskou 
obrnu,  tedy  poliomyelitidu. Tento stav 
vydržel do současnosti díky každoročnímu 
celostátním očkování. Význam tohoto čes-
koslovenského prvenství násobí také např. 
ta skutečnost, že celá Evropa se této zákeřné 

nemoci zbavila až v roce 2002. Fyzickou 
a především psychickou náročnost tohoto 
úkolu nejlépe vystihuje samotný Dimitrij Slo-
nim, který na tu dobu vzpomíná následovně: 
„Můžu vám říci, že to nebyla žádná legrace. 
Společně s mým kolegou, který byl iniciátorem 
celé té akce, Karlem Žáčkem, jsme si nevzali 
dva roky žádnou dovolenou. Takový strach 
jsme měli“.

O MUDr. Slonimovi a jeho týmu se ihned 
dozvěděl celý svět. Našemu českému lékaři 
se dostalo velké zahraniční prestiže, přicházel 
jeden úspěch za druhým. V letech 1956-1988 
zastával funkci vedoucího oddělení výzku-
mu a výroby virových vakcín v Ústavu sér 
a očkovacích látek v Praze. Práci v ústavu 
na čas přerušil v roce 1969, kdy odjel slu-
žebně do Kanady. Po návratu do vlasti začal 
s řízením výroby dalších vakcín a s novými 
výzkumy. Společně se svými kolegy připravil 
vedle vakcíny proti dětské obrně také vakcínu 
proti spalničkám (1970), příušnicím (1985), 
zlepšil bezpečnost a účinnost tehdejší vakcí-
ny proti vzteklině (1971) a vyvinul nový typ 
vakcíny proti pravým neštovicím (1968). Tato 
nová československá látka se stala důležitou 
součástí celosvětového vymýcení pravých 
neštovic, které se povedlo v roce 1980. Se 
Světovou zdravotnickou organizací (WHO) 
MUDr. Slonim samozřejmě spolupracoval 
také, stal se dokonce členem poradního sboru 
expertů pro virové nemoci. Působil zde jako 
konzultant pro Rusko v oblasti vakcíny proti 
přenosné dětské obrně a pro Etiopii v oblasti 
zavedení výroby neštovičné vakcíny.

Dimitrij Slonim působil také jako peda-
gog. Přednášel na fakultě UK, IPVZ v Praze 
a předával studentům své zajímavé zkušenosti 
téměř padesát let. Za tuto dobu dokázal vy-
chovat mnoho lékařů, vědeckých aspirantů, 
vedl a oponoval desítky kandidátských, 
disertačních i habilitačních prací. Na jeho 
vlastním kontě můžeme najít sto padesát pět 
vědeckých prací. Z jeho pedagogické činnosti 
připomeňme například dílo Obecná a speciál-
ní virologie pro mediky z roku 1962.

Ještě v nedávné době si MUDr. Dimitrij 
Slonim užíval zaslouženou penzi. Bydlel 
v Praze, ale vždy rád přijel do Blatné, kde 
relaxoval v místní nádherné přírodě. Mimo 
odpočinku se také věnoval svým dvěma 
velkým koníčkům, a to je fotografování 
a studium českého malířství 19. století. Ani 
v důchodovém věku nezahálel a věnoval se 
psaní historicko-dokumentárního žánru. Mezi 
jeho dílo v tomto oboru patří kniha K historii 
Židů v jihočeské Blatné a okolí, kniha vzpo-
mínek jeho dědy Jak jsem přišel do Blatné 

a kniha Josef Navrátil, repetitorium historie 
života a díla, v níž shromažďuje významné 
údaje o velkém českém malíři první poloviny 
19. století Josefu Navrátilovi.

MUDr. Dimitrij Slonim rozhodně patří 
mezi naše nejvýznamnější lékaře 20. století. 
Díky jeho nesmírné píli, inteligenci a ohrom-
né pracovitosti můžeme s jistotou konstatovat, 
že zákeřná nemoc s názvem poliomyelitida 
u nás neexistuje. Díky němu a jeho nejbližším 
i vzdáleným spolupracovníkům minulosti 
i současně angažovaným v našem neustálém 
boji proti infekčním nemocem si můžeme být 
jisti, že naše děti jsou chráněny proti takovým 
zákeřným nemocem jako je právě poliomye-
litida, příušnice, spalničky a nakonec i pravé 
neštovice. Na pozadí těchto skutečností je těž-
ko pochopitelné, že, přestože se jedná o vědce 
a lékaře světového významu, neexistuje 
o něm dosud souborná publikace. Na základě 
několikaletého studia této problematiky jsem 
toho názoru, že „zapomínání“ na naše slavné 
lékaře či vědce má český národ „zakořeněné 
v mentalitě“. Toto „zapomnění“ se v minulosti 
týkalo Jana Janského (objev čtvrté krevní 
skupiny) či v relativně současné době Karla 
Rašky (významný podíl na vymýcení pravých 
neštovic), Antonína Holého (objevitel řady an-
tivirových léků v čele s nejúčinnějším lékem 
proti AIDS)  a nakonec i Dimitrije Slonima. 
Původ neinformovanosti české veřejnosti 
osobně spatřuji v nedostatečném mediálním 
zájmu o naše významné osobnosti. Česká 
média dávají přednost sportovcům, politi-
kům a různým celebritám před opravdovými 
odborníky, kteří mají celosvětový význam. 

Mgr. Miroslav Šafr
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Střední odborné učil iště,  Blatná, U Sladovny 671
vyhlašuje při j ímací ř ízení do prvních ročníků pro
školní rok 2017-18

Vážení zájemci o studium,
pro příští školní rok budeme otevírat následující obory vzdělání s předpokládaným počtem přijímaných žáků:
Tříleté obory zakončené závěrečnou zkouškou, denní studium:
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)  30 žáků
26-51-H/01 Elektrikář, 26-57-H/01 Autoelektrikář (dvouoborová třída) 24 žáků
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů     30 žáků
Pro tyto obory se nekoná přijímací zkouška, uchazeči se posuzují pouze podle prospěchu za poslední tři pololetí základní školy.

Dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou, denní studium:
64-41-L/51 Podnikání       30 žáků
Pro tento obor se bude konat jednotná státní přijímací zkouška z Matematiky a Českého jazyka a literatury.

Přihlášky je nutné podat nejpozději do 1. března 2017. 
Podrobné informace k přijímacímu řízení a tiskopisy přihlášek najdete na našich internetových stránkách.
Další informace můžete získat při osobní návštěvě na Dni otevřených dveří 24. ledna, případně i v jiném termínu po předchozí 
domluvě.

www.soublatna.cz    info@soublatna.cz  tel. 383 412 320, 383 412 322

U nohou Mistrů – nad knihou z Městské knihovny Blatná
Před víc než 20 lety se mi dostala do rukou 

kniha z Městské knihovny Blatná „Mnoho 
životů, mnoho Mistrů“. Knihu napsal americ-
ký psychiatr Brian L. Weiss. Na http://www.
ckvb.cz/knihovna/on-line-katalog je kniha z r. 
1993 v blatenské knihovně stále k dispozici. 
Stejně tak ji lze dodnes sehnat přes internetová 
či dobrá blatenská knihkupectví:) Mohu říci, 
že patří mezi knihy, které ovlivnily můj život, 
podobně jako kniha od J. Londona „Tulák 
po hvězdách“ nebo od R. Moodyho „Život 
po životě“.

Brian Weiss je americký psychiatr, kte-
rý provádí odblokování problémů člověka 
tím, že v hypnóze vede klienta do dětství. 
Například klient má panický strach z ohně. 
V hypnóze se klient rozpomene, že jako batole 
byl ohroženým účastníkem požáru. Tímto 
způsobem Dr. Weiss léčil dlouhá léta. 

Jednou přišla na hypnoterapeutické sezení 
pacientka Catherine. Ta během opakovaných 
sezení podrobně popisovala události, kdy 
sama sebe často viděla jako dospělou a popi-
sovala okolí, které připomínalo místa v růz-
ných koutech světa v dobách dávno minulých. 
Od prehistorických jeskyní přes paláce 
starověkých civilizací až do soudobých časů. 
Ukázalo se, její potíže bylo možné odstranit 
tím, že se vracela do svých minulých životů 
a v nich si uvědomovala traumatizující zážit-
ky, které se přenášely přes věky po dnešek. 

V knize je hodně zajímavostí. Např., že 
v různých lidech, s kterými se v minulých 
vtěleních potkala, poznává lidi ze současného 
života. Ať už jde o rodiče, příbuzné, kamará-
dy, „nepřátele“, kolegy v zaměstnání. Nebo 
pokud člověk někomu ublíží, v tomto či v ně-

kterém z dalších životů je vnořen do situace, 
kdy si sám prožije totéž, co prožívala jeho 
oběť. Či pokud si například 2 lidé ublíží psy-
chicky či fyzicky, někdy i těžce, potkávají se 
v dalších životech tak dlouho, dokud nedojde 
k usmíření nebo dokonce k lásce (milenec-

ké, rodič-dítě apod.). Lidé v průběhu svých 
životů mění pohlaví, civilizaci, společenské 
postavení, náboženskou víru. Škála životů je 
učební proces duše, na jehož konci je usmíření 
a přiblížení k Bohu.

Catherine se rozpomněla i na období mezi 
životy, odkud přinášela vzkazy od vyspělých 
duchovních bytostí, Mistrů, kteří bdí nad 
lidstvem i nad celým Stvořením. Jména Mi-
strů byla většinou neznámá. Některé Mistry 
v těle člověka zná lidstvo pod jmény Ježíš, 
Panna Marie, Buddha, Krišna, Višnu, Moha-
med, Širdi Bába, Sai Baba www.saibaba.cz. 
Někteří Mistři žijí v této době: Matka Meera 
http://matkameera.cz, Šrí Svámí Vishwananda 
http://swamivishwananda-cz.blogspot.cz, Sri 
Amma Bhagavan www.deeksha.cz, Srí Ma-
tadži www.nirmala.cz. Západní civilizaci je 
pojem Mistr neznámý. Hinduistická civilizace 
je nazývá pojmem Avatar, vtělení Boha do těla 
člověka. Není náhodou, že většina současně 
žijících Mistrů se narodila v Indii…

Pan Weiss pokládal prostřednictvím 
Catherine jednotlivým nevtěleným Mistrům 
otázky. Jednou ze závažných tezí, kterou 
Mistři sdělovali (šlo o konec osmdesátých 
let), bylo to, že lidstvo se svým chováním 
k přírodě, k pralesům, oceánům, ovzduší, 
zvířatům (pojídání masa) i k sobě navzájem 
řítí do záhuby, ze které je jen nepatrná šance 
úniku. Téma přežití lidstva pana Weisse trá-
pilo a opakovaně pokládal Mistrům otázky, 
jak zajistit přežití Matky Země a lidstva. Od-
povědi Mistrů však byly negativní, protože je 
nepatrná šance, že by se lidé změnili.

Je-li současná situace rozumná, asi se 
muselo něco stát. Pokud článek milá redakce 
Blatenských listů otiskne, podělím se o své 
poznání někdy příště. Možná povím i o tom, 
jak jsem některé ze žijících Mistrů navštívil 
nebo jak mne dostihla má vlastní negativita.

Aleš Drobník
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BÝVALÍ STUDENTI SOŠ BLATNÁ
VZPOMÍNAJÍ

DOTAZNÍK

Tomáši, jaký obor jste na naší škole studoval 
a v kterém roce jste maturoval? Jaká je Vaše 
studijní a pracovní historie, co je náplní Vaší 
práce?

Studoval jsem Obchodní akademii a matu-
roval jsem v roce 2003. Po střední škole jsem 
nastoupil na VOŠ sociálně-právní, kterou 
jsem nedokončil a nastoupil jsem na Ma-
sarykovu universitu v Brně na obor Teorie 
a dějiny filmu a poté na navazující magister-
ský program na JAMU , obor audiovizuální 
tvorba. Náplň mojí práce je dělat videa, spoty, 
klipy a tak 

Které předměty jste měl ve škole, případně 
které Vás ovlivnily při výběru  povolání?

Nejvíce mě ovlivnilo účetnictví, protože 
tam jsem vědět, že je zle, že tady se asi nena-
jdu. Ale musím říci, že rád jsem měl všechny 
předměty. Ať se zamýšlím, jak se zamýšlím, 
vybavuji si jen příjemné chvíle, dokonce i ty 
před tabulí 

Poraďte prosím našim stávajícím studentům, 
na co by se měli zaměřit, aby byli konkuren-
ceschopní mezi ostatními absolventy.

Hlavně by si měli uvědomit, co chtějí 
dělat. Mně to trvalo celkem dlouho a ty školy, 
na které jsem chodi, mi vlastně“ selektovaly“ 
to, co jsem dělat nechtěl, a tak jsem se pro-
hryzal až k tomu, co jsem dělat chtěl. A když 
už tohle najdou, tak by se tomu měli věnovat 
naplno.

Splnila naše škola Vaše očekávání? Je něco, 
co byste změnil,  případně něco, co zvlášť 
oceňujete?

Splnila má očekávání, uvědomil jsem si, 
že nezůstanu úplně hloupým a poznám skvělé 
lidi, protože jsem na střední nastupoval s úpl-
ně nulovými ambicemi.  Kdybych si měl zvolit 
znovu, vybral bych si úplně stejně. 

Na co rád vzpomínáte? 
Vlastně tím, že už je to nějaký ten pátek, 

zůstaly mi v hlavě jen pozitivní vzpomínky, 

takže rád vzpomínám úplně na všechno. Na to, 
jak jsem měl neuvěřitelnou sérii zkoušení u ta-
bule v českém jazyce, protože naše češtinářka, 
Hana Koubková, byla naše sousedka, a měla 
strach, aby si ostatní spolužáci nemysleli, 
že mi nadržuje. Tak jsem si to sousedství 
„užíval“. Mělo to i své výhody, slušně jsem 
odmaturoval. Také vzpomínám na to,  jak 
mě němčinářka, paní Bláhová, neustále pře-
sazovala do předních lavic, na to,  jak jsem 
v účetnictví ve třetím ročníku teprve pochopil 
látku ročníku prvního a samozřejmě na své 
spolužáky, třídní H. Augustinovou a všechno 
s nimi spojené.

Jaké země jste služebně navštívil? 
Já služebně moc necestuji, ale občas se 

naskytne  možnost někam vyjet, tak jsem 
si tento rok splnil přání a byl jsem v USA 
i v Japonsku.

My studenty učíme, že úspěch není tak zcela 
měřitelný. Pro každého může znamenat něco 
jiného. Co vy považujete za osobní úspěch? 

Pro mě je vrchol úspěchu to, že mě živí 
to, co mě baví.

Co byste popřál svým bývalým učitelům 
a naším žákům?

Učitelům bych popřál pevné nervy a žá-
kům, ať si tu školu užijí. Také jim přeji, aby 
si uvědomili, že to, co jim projde na střední,  
by pak už nemuselo….ale všechno  v rámci 
zdravého rozumu 

H.K.

Hledá se anděl, hledá se anděl. Přepínám.
Buzice - Kdyby andělé nebyli nesmrtelní, 

mohli by si letos v Buzicích před tradiční mi-
kulášskou nadílkou myslet, že snad vymřeli. 
Prostě se nedařilo sehnat nikoho, kdo by si 
sněhobílou róbu s křídly oblékl a vydal se 
potěšit děti, shromážděné v sále bývalé školy. 
„To o čerty nouze nebyla. Místní odrostlejší 
kluci se mohli přetrhnout, aby tuto roli dostali. 
Je lákavější se pořádně vyblbnout než důstoj-
ně zkoušet drobotinu z básniček a být „nezdra-
vě“ hodný,“ poznamenává kulturní referent 
a obecní zastupitel Tomáš Lojík „Problém 
byl nakonec sehnat i Mikuláše. Když už mi 
to po telefonu odřekl asi třiadvacátý člověk, 
naštval jsem se a zapřísahal, že jestli to udělá 
ještě jeden volaný, akci zruším. Naštěstí to 
dotyčný vzal, a tak se nadílka konala.“

Nejenže se konala, ale měla skvělou 
organizaci a pestrý program. K dovádění 
na parketu lákaly přítomný „potěr“ v počtu 
25 kluků a slečen nestárnoucí dětské písničky, 
linoucí se z reproduktorů DJ Karla Zbírala. 
Ten se jako ostatně vždy a všude osvědčil 
také coby vynikající moderátor. Jeho man-

želka jako bonus připravila pro malé svěřence 
řadu veselých soutěží, které jim pomáhaly 
zkrátit čekání na příchod představitelů dvou 
mocností. Nemohla samozřejmě chybět už 
legendární stoličková.

A pak se to najednou stalo- do sálu vpadli 
pekelníci, následovaní majestátnou postavou 
svatého Mikuláše a dlouho „nezvěstného“ 
anděla. Děti se jako mávnutím kouzelného 
proutku rozdělily do dvou kategorií. Některé 
pobrekávaly při pohledu na ďábelské kukuče, 
do ostatních jakoby „píchli šídlem“. „Čerti 
byli poměrně měkcí- inu, jen trochu odrostlej-
ší mláďata. A tak jim někteří nezbedníci beze 
strachu strhávali ocasy,“ pousmívá se hlavní 
autorita dětského „pekelného odpoledne“ 
Tomáš Lojík. Po nezbytných básničkách, 
písničkách a listování v pekelné knize hříchů 
si každý človíček spokojeně odnášel ze „svaté 
zpovědi“ balíček dobrot. Pytel pro hříšníky 
zase zůstal prázdný, čertovská delegace opět 
přišla zkrátka.

Pěkné odpoledne svým nejmenším ob-
čánkům uchystal Sbor dobrovolných hasičů 

a Obecní úřad. Loni se výjimečně na sále 
Obecního domu mikulášská nadílka neusku-
tečnila. Probíhala totiž rekonstrukce vnitřních 
prostor. A tak nebesko- pekelná výprava 
zakotvila o dům dál. Přesněji řečeno v šenku 
hostince „U Čiláka“.

Do sálu buzické školy poprvé zavítal Mi-
kuláš v roce 2007. Od té doby se tak děje se 
železnou pravidelností, vyjma vzpomenutého 
roku 2015.

Vladimír Šavrda

Za zlaté rarachovské éry 
v Buzicích se rozdávala 
štamprlata i básničky 
o Leninovi

Buzice - Dneska je Tomáš Lojík živnost-
ník. Se svým bráchou Jirkou mají zavedenou 
zednickou firmičku. Času tedy není nazbyt. 
O to víc a o to raději Tomáš vzpomíná 
na bezstarostná léta „her a malin nezralých“. 
K nejmilejším zážitkům určitě patří ty, spjaté 
s mikulášskými výšlapy rodnou obcí Buzice.

(pokr. na str. 15)
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Kulturní  kalendář

21. 1. SOBOTA | 21:00 |
PLEASE THE TREES a B.A.S.
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

26. 1. ČTVRTEK | 17:00 |
KONCERT ZUŠ
Koncertní sál, ZUŠ Blatná
Místní kolo soutěže ZUŠ – klavír, smyčcové 
nástroje, kytara, dechové orchestry, jazzo-
vé a ostatní orchestry.

26. 1. ČTVRTEK | 18:45 |
ADORACE V DUCHU TAIZÉ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Mnozí z vás chválili úžasnou duchovní 
hudbu, která během loňské vánoční vý-
stavy v Městském muzeu zněla v jedné z 
místností, znázorňující kostel. Byly to pís-
ně komunity z Taizé. Přijďte se ztišit a najít 
duchovní hloubku. Pořádá farnost Blatná.

26. 1. ČTVRTEK | 19:00 |
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ: 
Z DENÍKU HRABĚNKY M.
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Zora Jandová v hlavní roli příběhu o japon-
ské dívce, která se po sňatku s rakouským 
diplomatem stala hraběnkou na českém 
panství. Vstupné: 50 Kč. Předprodej: info-
centrum Blatná a recepce Městského mu-
zea, také na www.ckvb.cz

28. 1. SOBOTA | 21:00 |
BAD ASS HONKIES a DUSOT 
DUSÍCÍCH se KRÁLÍKU
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

29. 1. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI
DIVADLO JÁ TO JSEM: 
KOLOTOČ POHÁDEK
Velký sál, Komunitní centrum
Dvě klasické (lidové) pohádky (O Jeníčkovi 
a Mařence, O velké řepě) a třetí na požádá-
ní (O kohoutkovi a slepičce:) propojené a v 
celku. Pojďme se vrátit k pouličnímu diva-
dlu a starým kolotočům! Živá hudba je, tím 
pádem, samozřejmostí. Vstup volný.

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

5. 2. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI
CIRKUS ŽEBŘÍK
Velký sál, Komunitní centrum

20. 1. PÁTEK | 20:00 |
PIRKO

Drama v českém znění | ČR / Slovensko 
2016 | 92min | Nevhodný mládeži do 15 let 
| 110 Kč

22. 1. NEDĚLE | 15:00 |
OZZY
Animovaný v českém znění | Španělsko / 
Kanada 2016 | 91min | Mládeži přístupný 
| 110 Kč

25. 1. STŘEDA | 19:00 |
KRKONOŠE 
Dokumentární v českém znění | ČR 2016 | 
76min | Mládeži přístupný | 100 Kč

27. 1. PÁTEK | 20:00 |
RESIDENT EVIL: 
POSLEDNÍ KAPITOLA
Akční / thriller v původním znění s titulky 
| Německo / Austrálie / Kanada / Francie 
2016 | 120 Kč  

1. 2. STŘEDA | 19:00 |
AGNUS DEI
Drama v původním znění s titulky | Polsko 
2016 | 115min | Nevhodný mládeži do 15 
let | 90 Kč

2. 2. ČTVRTEK | 14:00 |
KINO (NEJEN) PRO SENIORY: 
MAMMA MIA!
Muzikál / romantický / komedie v českém 
znění | USA / VB 2008 | 109 min | 20Kč

3. 2. PÁTEK | 20:00 |
KINO NASLEPO: ČESKÁ AMERICKÁ 
KLASIKA vol. I

Městská knihovna Blatná
Pro dospělé:

 24. 1. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |   
ČTEME, PLETEME … a malujeme 
obrázky

31. 1. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |   
ČTEME, PLETEME … a  povídáme si o 
všem, co nás zajímá

Pro děti:
KŘÍŽOVKA PRO DĚTI

Po celý měsíc si děti mohou v knihovně vy-
luštit křížovku. Jedna ze správných odpo-
vědí bude odměněna malým dárkem.

21. 1. SOBOTA | 13:00 - 17:00 |
PRODEJNÍ BAZAR: 
PRŮVAN VE SKŘÍNÍCH
Kavárna, KCAŽ
Určeno pro dospělé i děti, prodávat se 
bude oblečení dospělé i dětské, knížky a 
hračky. Zájemci, kteří by měli zájem pro-
dávat, nechť se hlásí na tel.: 603 395 160. 
Pořádá Žákovský parlament ZŠ TGM.

22. 1. NEDĚLE | 15:00 - 17:00 |
VEŘEJNÁ PREZENTACE ŽÁKOVSKÉ-
HO PARLAMENTU ZŠ TGM
Kavárna, KCAŽ
Veřejná prezentace akcí žákovského parla-
mentu ZŠ TGM.

24. 1. ÚTERÝ | 18:00 |
SCIENCE CAFÉ: OD MĚSTEČKA K 
MĚSTU - FORMOVÁNÍ MĚŠŤANSKÉ 
IDENTITY MĚSTA BLATNÁ
Kavárna, KCAŽ
V krátkém historickém exkurzu se budeme 
zabývat dějinami pozdního středověku, 
které pronikají i do 20. stol. Především se 
zaměříme na opomíjené měšťany vrch-
nostenského města Blatná a to až do roku 
1601. Přednáška Mgr. Petra Chlebce, his-
torika Městského muzea Blatná. Vstupné 
dobrovolné.

31. 1. ÚTERÝ | 16:00 |
JAK SE NESTAT ZHUNTOVANOU 
MATKOU vol. III
Kavárna, KCAŽ
Výroba parfémů z éterických olej s lektor-
kou Lindou Mahelovou. Vstup volný.

1. 2. STŘEDA | 16:30 |
KYTAROHRANÍ V KAVÁRNĚ
Kavárna, KCAŽ
Vezměte doma své hudební nástroje a 
přijďte si s námi zahrát!
Možná se něco nového naučíte a možná, že 
si prostě jen společně zajamujeme, zahra-
jeme a zazpíváme :). Vstup volný.

3. 2. PÁTEK | 15:00 – 17:00 |
TVOŘENÍ SE ZVÍŘÁTKY
Kavárna, KCAŽ
Zveme vás a vaše děti na další kreativní 
tvoření se zvířátky. Tématem naší kreativní 
dílničky bude paní Zima. Čeká vás odpole-
dne plné zábavy, vyrábění a chybět nebu-
de ani další zvířecí maskot křeček Radost. 
Vstup volný.

6. 2. PONDĚLÍ | 18:00 |
MUZIKOTERAPIE
Kavárna, KCAŽ
Relaxační podvečer s Michalem Štursou. S 
sebou: karimatku, polštářek, deku a poho-
dlné oblečení. Vstup dobrovolný. Zájemci 
ať se hlásí na: mrazova@ckvb.cz nebo 
604723646 do 3. února.

KAŽDÝ ČTVRTEK | ATELIÉRY
Suterén, KCAŽ
26. 1. | 17:00 | MALBA
2. 2. | 18:00 | SOCHAŘSTVÍ

16. 1. - 28. 2. | OK - OTEVŘENÁ 
KAVÁRNA VÝSTAVA OBRAZŮ JIŘÍHO 
PEŠLA | FIGURY A OBLIČEJE

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovna
Středa 17:00 ANGLIČTINA PRO  
  ZAČÁTEČNÍKY
  18:00 ANGLIČTINA
Čtvrtek 17:00 NĚMČINA 
  18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE

 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum



Ročník 28 (38) Blatná 20. ledna 2017 Číslo 1 / strana 11

21. 1. SOBOTA | 21:00 |
PLEASE THE TREES a B.A.S.
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

26. 1. ČTVRTEK | 17:00 |
KONCERT ZUŠ
Koncertní sál, ZUŠ Blatná
Místní kolo soutěže ZUŠ – klavír, smyčcové 
nástroje, kytara, dechové orchestry, jazzo-
vé a ostatní orchestry.

26. 1. ČTVRTEK | 18:45 |
ADORACE V DUCHU TAIZÉ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Mnozí z vás chválili úžasnou duchovní 
hudbu, která během loňské vánoční vý-
stavy v Městském muzeu zněla v jedné z 
místností, znázorňující kostel. Byly to pís-
ně komunity z Taizé. Přijďte se ztišit a najít 
duchovní hloubku. Pořádá farnost Blatná.

26. 1. ČTVRTEK | 19:00 |
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ: 
Z DENÍKU HRABĚNKY M.
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Zora Jandová v hlavní roli příběhu o japon-
ské dívce, která se po sňatku s rakouským 
diplomatem stala hraběnkou na českém 
panství. Vstupné: 50 Kč. Předprodej: info-
centrum Blatná a recepce Městského mu-
zea, také na www.ckvb.cz

28. 1. SOBOTA | 21:00 |
BAD ASS HONKIES a DUSOT 
DUSÍCÍCH se KRÁLÍKU
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

29. 1. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI
DIVADLO JÁ TO JSEM: 
KOLOTOČ POHÁDEK
Velký sál, Komunitní centrum
Dvě klasické (lidové) pohádky (O Jeníčkovi 
a Mařence, O velké řepě) a třetí na požádá-
ní (O kohoutkovi a slepičce:) propojené a v 
celku. Pojďme se vrátit k pouličnímu diva-
dlu a starým kolotočům! Živá hudba je, tím 
pádem, samozřejmostí. Vstup volný.

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

5. 2. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI
CIRKUS ŽEBŘÍK
Velký sál, Komunitní centrum

20. 1. PÁTEK | 20:00 |
PIRKO

Drama v českém znění | ČR / Slovensko 
2016 | 92min | Nevhodný mládeži do 15 let 
| 110 Kč

22. 1. NEDĚLE | 15:00 |
OZZY
Animovaný v českém znění | Španělsko / 
Kanada 2016 | 91min | Mládeži přístupný 
| 110 Kč

25. 1. STŘEDA | 19:00 |
KRKONOŠE 
Dokumentární v českém znění | ČR 2016 | 
76min | Mládeži přístupný | 100 Kč

27. 1. PÁTEK | 20:00 |
RESIDENT EVIL: 
POSLEDNÍ KAPITOLA
Akční / thriller v původním znění s titulky 
| Německo / Austrálie / Kanada / Francie 
2016 | 120 Kč  

1. 2. STŘEDA | 19:00 |
AGNUS DEI
Drama v původním znění s titulky | Polsko 
2016 | 115min | Nevhodný mládeži do 15 
let | 90 Kč

2. 2. ČTVRTEK | 14:00 |
KINO (NEJEN) PRO SENIORY: 
MAMMA MIA!
Muzikál / romantický / komedie v českém 
znění | USA / VB 2008 | 109 min | 20Kč

3. 2. PÁTEK | 20:00 |
KINO NASLEPO: ČESKÁ AMERICKÁ 
KLASIKA vol. I

Městská knihovna Blatná
Pro dospělé:

 24. 1. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |   
ČTEME, PLETEME … a malujeme 
obrázky

31. 1. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |   
ČTEME, PLETEME … a  povídáme si o 
všem, co nás zajímá

Pro děti:
KŘÍŽOVKA PRO DĚTI

Po celý měsíc si děti mohou v knihovně vy-
luštit křížovku. Jedna ze správných odpo-
vědí bude odměněna malým dárkem.

21. 1. SOBOTA | 13:00 - 17:00 |
PRODEJNÍ BAZAR: 
PRŮVAN VE SKŘÍNÍCH
Kavárna, KCAŽ
Určeno pro dospělé i děti, prodávat se 
bude oblečení dospělé i dětské, knížky a 
hračky. Zájemci, kteří by měli zájem pro-
dávat, nechť se hlásí na tel.: 603 395 160. 
Pořádá Žákovský parlament ZŠ TGM.

22. 1. NEDĚLE | 15:00 - 17:00 |
VEŘEJNÁ PREZENTACE ŽÁKOVSKÉ-
HO PARLAMENTU ZŠ TGM
Kavárna, KCAŽ
Veřejná prezentace akcí žákovského parla-
mentu ZŠ TGM.

24. 1. ÚTERÝ | 18:00 |
SCIENCE CAFÉ: OD MĚSTEČKA K 
MĚSTU - FORMOVÁNÍ MĚŠŤANSKÉ 
IDENTITY MĚSTA BLATNÁ
Kavárna, KCAŽ
V krátkém historickém exkurzu se budeme 
zabývat dějinami pozdního středověku, 
které pronikají i do 20. stol. Především se 
zaměříme na opomíjené měšťany vrch-
nostenského města Blatná a to až do roku 
1601. Přednáška Mgr. Petra Chlebce, his-
torika Městského muzea Blatná. Vstupné 
dobrovolné.

31. 1. ÚTERÝ | 16:00 |
JAK SE NESTAT ZHUNTOVANOU 
MATKOU vol. III
Kavárna, KCAŽ
Výroba parfémů z éterických olej s lektor-
kou Lindou Mahelovou. Vstup volný.

1. 2. STŘEDA | 16:30 |
KYTAROHRANÍ V KAVÁRNĚ
Kavárna, KCAŽ
Vezměte doma své hudební nástroje a 
přijďte si s námi zahrát!
Možná se něco nového naučíte a možná, že 
si prostě jen společně zajamujeme, zahra-
jeme a zazpíváme :). Vstup volný.

3. 2. PÁTEK | 15:00 – 17:00 |
TVOŘENÍ SE ZVÍŘÁTKY
Kavárna, KCAŽ
Zveme vás a vaše děti na další kreativní 
tvoření se zvířátky. Tématem naší kreativní 
dílničky bude paní Zima. Čeká vás odpole-
dne plné zábavy, vyrábění a chybět nebu-
de ani další zvířecí maskot křeček Radost. 
Vstup volný.

6. 2. PONDĚLÍ | 18:00 |
MUZIKOTERAPIE
Kavárna, KCAŽ
Relaxační podvečer s Michalem Štursou. S 
sebou: karimatku, polštářek, deku a poho-
dlné oblečení. Vstup dobrovolný. Zájemci 
ať se hlásí na: mrazova@ckvb.cz nebo 
604723646 do 3. února.

KAŽDÝ ČTVRTEK | ATELIÉRY
Suterén, KCAŽ
26. 1. | 17:00 | MALBA
2. 2. | 18:00 | SOCHAŘSTVÍ

16. 1. - 28. 2. | OK - OTEVŘENÁ 
KAVÁRNA VÝSTAVA OBRAZŮ JIŘÍHO 
PEŠLA | FIGURY A OBLIČEJE

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovna
Středa 17:00 ANGLIČTINA PRO  
  ZAČÁTEČNÍKY
  18:00 ANGLIČTINA
Čtvrtek 17:00 NĚMČINA 
  18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE

 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum

PO – ÚT | 8:00 – 15:00 | STŘEDY | 08:00-
12:00 | SKS TRICYKL – SOCIÁLNÍ PO-
RADENSTVÍ
Malá klubovna, KCAŽ

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 11:00 – 19:00 |
PORADNA PRO RODINU, MAN-
ŽELSTVÍ, MEZILIDSKÉ VZTAHY, 
PSYCHOSOCIÁLNÍ, PRACOVNĚ- 
PROFESNÍ OBLAST A OSOBNOSTNÍ 
ROZVOJ, o.p.s.
Klubovna, KCAŽ
V případě zájmu kontaktujte PhDr. Doleža-
lovou na tel. 724 046 602 nebo na email:  
info@manzelskaporadna-strakonice.cz

KAŽDÉ LICHÉ PONDĚLÍ | 15:00 - 16:00 |
PŘEDŠKOLÁČEK
Malá klubovna, KCAŽ
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková, tel. 602 
303 083.

KAŽDÉ LICHÉ ÚTERÝ | 14:00 – 18:00 |
ADIKTOLOGICKÁ PORADNA 
PREVENT
Klubovna, KCAŽ 
Kontakt: Mgr. Nikola Brandová, tel.: 773 
232 343.

KAŽDÉ ÚTERÝ | 16:15 |
CVIČENÍ PILATES
Velká klubovna, KCAŽ
Pořádá: STP Blatná

NÁPRAVA ŘEČI
Klubovna, KCAŽ
Sudé pondělí | 15:00 – 16:00 | + Sudé stře-
dy | 15:00 - 17:00 | 
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková,  tel.: 
602303083
Liché úterý | 15:00 - 17:00 |
Kontakt: Mgr. Květa Zbíralová  tel. 606 655 
713

KAŽDÝ ČTVRTEK | 09:00 |
DĚTSKÉ DÍLNIČKY
Kavárna, KCAŽ
Tvořivé dopoledne pro dětičky a jejich ma-
minky pod vedením zkušené lektorky.
Materiál v ceně kurzu. 
Kurzovné 50 Kč/1 dítě (druhé dítě 20 Kč).
Více info na tel: 774 606 849.

KAŽDÝ ČTVRTEK | 10:00 – 11:00 |
REHABILITAČNÍ A PROTAHOVACÍ 
CVIČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 
A SENIORY
Velká klubovna, KCAŽ
Pořádá: STP Blatná

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

16. 11. - 31. 1.
JINDŘICH KRÁTKÝ: 
BLATENSKÉ POTULOVÁNÍ
Infocentrum, Blatná 
Nové kresby z okolí Blatné od známého vý-
tvarníka Jindřicha Krátkého.

V infocentru navíc můžete zakoupit ná-
stěnný kalendář obsahující vystavené kres-
by nebo nové pohlednice, které též pochá-
zejí z dílny Jindřicha Krátkého. VÝSTAVA 
JE PRODEJNÍ.

6. 12. - 31. 1. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
DĚTEM | Milan Janáček + tvorba 
současných ilustrátorů
Městské muzeum Blatná
Výstava představí ilustrace blatenského 
rodáka Milana Janáčka a tvorbu mladé 
generace ilustrátorů. Jejich produkty (dět-
skou literaturu, tvořivé sady i papírové 
hračky) si můžete na výstavě prohlédnout, 
vyzkoušet i koupit dětem pod stromeček. 
Součástí výstavy je i kreslírna a čítárna, 
kde se mohou vaše děti vyřádit.

1. 2. – 31. 3.
LUBOŠ ŠVEJDA: BIG APPLE
Infocentrum, Blatná 
Mozaika fotografií z NYC od člena fotoklu-
bu KAMFO Blatná.

10. 2. PÁTEK | 19:00 |
PÍSNĚ S LOUTNOU: HUDBA SHAKE-
SPEAROVY DOBY A NOVÉ PÍSNĚ NA 
SHAKESPEAROVY VERŠE
Koncert KPH
Starý palác, zámek Blatná
Tentokrát Shakespeare ne na divadelních 
prknech, ale v písních. Na loutnu zahraje 
Brian Wright a zpěvem jej doprovodí Jarmi-
la Chaloupková. Předprodej: infocentrum, 
recepce muzea, www.ckvb.cz

14. 2. ÚTERÝ | 19:00 |
SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHA-
KESPEARA VE 120 MINUTÁCH | Jess 
Borgeson, Adam Long, Daniel Singer
DIVADLO V DLOUHÉ, PRAHA
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Divadelní fast food s M. Táborským, J. 

Vondráčkem a M. Matejkou
Život a dílo Williama Shakespeara se od 
jeho smrti v roce 1616 staly cílem mnoha 
kritických debat a neshod. Dotazy začínají 
prvotní otázkou, zda Shakespeare opravdu 
existoval, a vrcholí tím, jak starý byl vlast-
ně Hamlet. Protože dnes lidé nemají čas se 
těmito otázkami zabývat, tři herci sehrají 
všech 37 her a 154 sonetů velkého drama-
tika pouze ve 120 minutách, a jestli vám to 
připadá nemožné, přijďte se podívat.
Američtí autoři scénáře a zároveň předsta-
vitelé všech rolí Jess Borgeson, Adam Long 
a Daniel Singer uvedli tuto hru v premiéře 
9. června 1987 v Kalifornii, evropskou pre-
miéru měla v březnu 1992 v londýnském 
West Endu, od té doby je s úspěchem hrá-
na po celé Evropě.
Divadlo v Dlouhé se rozhodlo tento ne-
všední text inscenovat jako první v České 
republice.
Režie: Jan Borna a kolektiv | Obsazení: 
Miroslav Táborský, Jan Vondráček, Martin 
Matejka
Délka představení: 150min
Předprodej: infocentrum Blatná, recepce 
Městského muzea Blatná, www.ckvb.cz

25. 2. SOBOTA | 12:00 – 16:00 |
MASOPUST
12:00 – 12:45 | shromáždění masek
12:45 | představení tradičních masek prů-
vodu, u Kaplanky
13:00 | čtení rozsudku nad Bakchusem 
před muzeem a následně MASOPUSTNÍ 
PRŮVOD MĚSTEM
Po průvodu | poslední rozloučení s Bak-
chusem - u Kaplanky, vyhlášení nejzajíma-
vější masky

POZOR!POZOR!
Vyzýváme všechny, kteří by se rádi na 
masopustním průvodu podíleli, nechť 
nás kontaktují na tel. 734 274 292 nebo 
na mail sikorova@ckvb.cz. Masky jsou u 
nás k dispozici a rádi vám některé z nich 
zapůjčíme. 

28. 2. ÚTERÝ | 17:00 |
ARCHEOLOGICKÁ EXPOZICE MĚST-
SKÉHO MUZEA BLATNÁ: PŘEDSTA-
VENÍ VEŘEJNOSTI
Městské muzeum Blatná
Návštěvníkům bude představena první 
místnost stálé expozice Městského muzea 
Blatná, zabývající se archeologií a pravě-
kem na Blatensku. Poprvé si prohlédnete 
fotografickou prezentaci stavby stálé ex-
pozice, vizualizaci dalších částí a hlavně 
první dokončenou místnost. Celou expozi-
cí vás provede autorský tým. Vstup volný.

 Výstavy

 Těšte se
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Sport

Štěpánský hokejbal 
v Blatné byl pohoda 
sama. Při přípravě však 
šlo o nervy

Blatná - Málokdo si už dnes pamatuje, 
kdy vlastně na Štěpána poprvé organizovaně 
vyběhli s hokejkami v rukou mladí i starší 
blateňáci na asfalt a poctivě si to rozdali. Jisté 
je, že historie tohoto sportovního vánočního 
obyčeje sahá až k první polovině 90. let 
a že příznivci těchto mačů zkřížili hokejky 
také o velikonočních svátcích. Jisté také je, 
že „partyzánské“ období se ještě odbývalo 
za Obchodním domem „Labuť“ na pozdějším 
parkovišti.

Dnes už mají blatenští hokejbalisté důstoj-
né zázemí v podobě krásného a prostorného 
hřiště. Ale s letošním vánočním turnajem to 
bylo nahnuté. „Skoro už se zdálo, že hodíme 
hokejky do kouta a budeme se válet u televize. 
Přihlásily se jen tři týmy,“ uvádí jeho ředitel 
Zdeněk Vinter, „Pak přibyly další tři party 
a už se situace jevila příznivě. Jenže na po-
slední chvíli, den před turnajem, jeden celek 
odřekl účast. A já jako blbec musel celou noc 
předělávat už připravené tabulky,“ nebere si 
servítky jeden z předních činitelů blatenského 
hokejbalu.

On i jeho rodina berou tuhle tradici 
smrtelně vážně. Důkazem toho byl fakt, že 
letos na asfaltové ploše shazovali nabitá kila 
rovnou čtyři Vinterové. Zdeněk Vinter ovšem 
přiznává, že přece jen měl svou slabou chvilku 
při usilovném udržení klubového podniku 
v chodu. „Nebýt kámoše Michala Čadka, 
který mi musel píchnout „energetickou injek-
ci“ soustavným přesvědčováním o nutnosti 
zachovat tuhle akci, možná jsem to vzdal,“ 
netají se menší krizí ředitel turnaje.

Naštěstí po dešti vždycky znovu vysvitne 
slunce. Samotný turnaj se vydařil náramně 
a podle Zdeňka Vintra byli všichni přítom-
ní naladěni pohodově. „Bezvadně jsme se 
odreagovali, o srandu nebyla nouze. Takže 
všechno zlé je nakonec k něčemu dobré,“ 

ulevilo se znatelně první autoritě vánočního 
dobrodružství.

Blatenské celky si jako obyčejně zvolily 
vtipná pseudonyma. Vavříny tentokrát pa-
třily úderným hochům „Staďákům“, jeden 
chybějící bod postříbřil hokejky týmu „Real 
Park“, bronzová sprcha pokropila členy „Dejv 
teamu“. „Mý mámě se ztratil pes“- znělo 
nejoriginálnější označení soutěžního družstva. 
Protože ho šli lidé z týmu hledat, museli se 
spokojit s „bramborovou plackou“. Naštěstí tu 
byli ještě „Zimáci“, kteří se tak třásli mrazem, 
že prohráli.

Nejmladší hokejbalista přicestoval ze 
Záboří. Jednalo se o dvanáctiletého Dana 
Říhu. Podal perfektní výkon a se staršími 
soukmenovci držel statečně krok. Škoda jen, 
že si nemohl vzhledem k nízkému věku do-
přát šampus a tvrdý alkohol, který pořadatelé 
věnovali jednotlivým manšaftům.

Srandamač čekal blatenské hokejbalisty 
ještě na Silvestra. „Provětrali jsme se taky 
na Štědrý den. To aby řízky večer líp chutna-
ly,“ prozradil Zdeněk Vinter.

Vladimír Šavrda

Z tradičního hokejbalového turnaje málem sešlo, 
ale nakonec to bylo prima.

Motokrosař Martin Finěk se teď stěhuje za lepším 
počasím na Floridu.

Motokrosový závodník Martin Finěk 
bude dva měsíce ladit formu na Floridě

Blatná- Komplikované zranění nohy blatenského jezdce Martina Fiňka, kvůli kterému byl 
nucen vynechat motokrosovou sezónu 2015, je už naštěstí „ v talóně“. „ Na podzim mi doktor 
„ vyndal železo z nohy“ a nařídil dvouměsíční odluku od mašiny,“ poznamenává uznávaná 
osobnost motokrosu. Zřejmě mu i nasadil růžové brýle a v kombinaci s faktem, že je Martin 
věčný optimista, se zrodila logická vize, že 
sezóna 2017 bude jed- nou „ velkou ránou“.

Martin pořádně „ prohnal faldy“ své 
KTM 450 i v uplynu- lém roce. „ Navzdory 
určitému handicapu se mi vedlo na domácích 
i zahraničních závo- dech. Rok 2016 beze-
sporu hodnotím velice kladně,“ nechává se 
slyšet mladý borec. Své vypovídá 6. místo 
v celkovém žebříčku Mistrovství republiky, 
které vybojoval Martin Finěk v hlavní třídě 
MX1. Povedly se mu také závody na němec-
ké půdě: „ Tam je to tvrdý oříšek. Mocná 
konkurence, startují tam i jezdci z Mistrovství světa. Ti také pravidelně obsazují TOP pětku.“ 
Martin přiznává, že fyzička loni nebyla dokonalá: „ Ta chybějící sezóna udělala své!“, konstatuje.

Martin ale pro rok 2017 chystá náramný comeback. Věří, že jeho forma bude více než 
stoprocentní: „ Dva měsíce teď budu trénovat na Floridě. Chystám se tam startovat na dvou 
nebo třech místních závodech. Tady jsou až do konce března pro venkovní tréninky na mašině 
podmínky naprosto nevyhovující.“ Nic se nemění na jeho příslušnosti ke stáji „ HULHO MO-
TOCROSS TEAM“. Martin s nadšením spřádá obdivuhodné plány: „ Prioritou zůstává pro mě 
i náš tým český mistrák. Nechci si nechat ujít mezinárodní motokrosové závody v německém 
Adacu, rád bych startoval i na rakouském mistráku a některých závodech Mistrovství Evropy.“

Jak to tak vypadá, Martinův stroj bude mít v sezóně 2017 pekelně rozžhavený výfuk. 
A pokud houževnatý blateňák na Floridě alespoň trochu „ načichne“ americkým snem, může 
to být hodně zajímavé!      Vladimír Šavrda

Pinčesový „guru“ Jirka Kolář narazil. V předsilvestrovském 
turnaji mu mačkovskou trofej vyrval Blateňák

Mačkov - Až na drobné výjimky je určen 
předsilvestrovský pinčesový turnaj v Mačko-
vě jen domácím hráčům. Na letošní 6. ročník 
však byl vpuštěn i blatenský stolní tenista 
Michal Ondračka, který tady v praxi před-
vedl, co to znamená „mít hromovou ruku“. 
Dosavadní pinčesový „guru“ Jirka Kolář, co 
šlehá soupeřům na jejich území smeče jako 
těžký kulomet a je při vybírání míčků „všude-
zdejší“ jako pohádková babička z veselohry 
„Byl jednou jeden král“, tentokrát o vítězný 
pohár přišel. Nicméně se tak stalo ve vzácně 

vyrovnaném finálovém souboji, kde sehrála 
svou roli i štěstěna. Dramatická bitva o každý 
bod mezi Jirkou a Michalem představovala 
unikátní podívanou, nad kterou by se tajil dech 
i skutečným profíkům a která pevným krokem 
vstoupila do sportovních dějin obce Mačkov. 
Leckterý mačkovský hráč možná ještě před 
turnajem coby stařičký král Hostivít / Pyšná 
princezna“ / přemítal : „Proč jsme sem vlastně 
nepouštěli nikoho zvenčí ?“ A po finálové 
řeži, kdy vítězná trofej putovala do rukou 
blatenského „bijce“, se ozval vyčítavý hlas 
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královského kancléře: „Proč, proč! Jen jed-
nomu jsme to dovolili a vidíte, co z toho je!“ 
Bronzový post si vysloužil letos maximálním 
nasazením a ohromným sebeobětováním 
Martin Sedláček.

V Mačkově se obecně hraje skvělý 
ping- pong a co je důležité- místní mají kde 
trénovat, což všude není. Podstatnou okolnost 
pro budoucnost mačkovského stolního tenisu 
znamená „transfúze“ mladé krve, o kterou 
není nouze. Výborně si počíná za zeleným 
stolem kupříkladu osmnáctiletý Ondřej Míka, 
o čemž svědčí dvě stříbra ze všech dosa-
vadních předsilvestrovských turnajů. A také 
skutečnost, že dokázal letos s místní ikonou 
pinčesu Jirkou Kolářem uhrát dva sety sice 
s prohrou, ale těsnou. „Je fakt, moje současná 
forma nic moc. Dřív jsem chodíval trénovat 
pravidelně, teď jsem trochu polevil,“ uzná-
vá vytáhlý mládenec, „Ale rád se s kámoši 
vypravím i na turnaje mimo Mačkov, třeba 
do Kocelovic- tam je to vyhlášené.“ Ondra je 
také extratřídou ve fotbale a nebrání se vůbec 
žádnému jinému sportu. Prý od všeho něco.

Nejmladší a neméně talentovaný stolní 
tenista na mačkovském turnaji se jmenoval 
Leoš Peroutka / 17 let /. S Ondrou ho pojí 
mnoho společných znaků. Stejně jako on 

dosud nechy-
běl na žádné 
ping- pongové 
„nadílce“, stej-
ně jako on kope 
závodně do mi-
čudy a je vše-
stranným spor-
tovcem, stejně 
jako on u síťky 
znamenitě válí. 
„Dneska jsem 
měl až na dvě 
výjimky všech-
ny zápasy vy-
rovnané,“ po-

znamenává skromně Leoš, „Je fakt, že jsem 
nešetřil „prasaty“, což nejednomu protivní-
kovi „pěkně rozhodilo psychiku“. Ale takový 
turnaj se nedá brát moc vážně, pro mě je to 

zábava a jsem nadmíru spokojený s tím, co 
uhraju.“

Našli se samozřejmě tací, kteří dopředu 
věděli, že nejsou „vyvoleni“ k vyšším postům. 
Ale brali to s nadhledem a srandou. „Já jsem 
prohrával proto, že do mě lili coca- colu. 
Pak jsem přesedlal na pivo a najednou se to 
zlepšilo. Jenže už bylo pozdě,“ vysvětloval 
s předstíranou důležitostí za chechtotu poslu-
chačů jeden ze „zapadlých vlastenců“ pinčesu. 
Zajímavý exemplář ztělesňoval nejmenovaný 
mačkovský „smíšek“, který přišel obhajovat 
„poslední místo“. Smířen s osudem ani moc 
nebojoval, a tak měl oproti ostatním tu výho-
du, že se nezpotil. Ale zásahem boží prozřetel-
nosti dopadl paradoxně lépe než loňský vítěz. 
Tedy v určitém smyslu. Zatímco král o místo 
sestoupil, on o místo postoupil. No tak ještě 
nějakých patnáct let a bude to na medaili!

Každý z osmnácti účastníků obdržel 
za svou snahu a pevnou vůli diplom. Prvních 
šest borců pak věcné ceny, včetně pohárů.

Vladimír Šavrda

Ondřej Míka nešetřil svém 
soubeře ani sebe..

Třináctiletý Honza Vonášek se v Buzicích u zeleného stolu s nikým nemazlil
Buzice - Bil se nemilosrdně. Jeho přesně cílené míčky a tvrdé sme-

če způsobily soupeřům u zeleného stolu tik v oku a žaludeční vředy. 
Takhle řádil v buzické hospůdce „U Čiláka“ na tradičním předvánočním 
turnaji v ping- pongu 23. prosince teprve třináctiletý Honza Vonášek 
z Blatné. Jinak elitní hráč TJ Blatná, kde sbírá zkušenosti druhým ro-
kem. Stal se hrdinou dne. Nestačili na něj ani ostřílení bardi, kteří se 
ve světě stolního tenisu na ligové úrovni pohybují desítky let. Prostě 
machr s velkým „M“. „Je zatraceně dobrý. A bude čím dál tím lepší,“ 
zhodnotil jeho počínání zkušený sportovní znalec, který sem do Buzic 
zavítal jen na „kukandu“.

Každopádně Honzova spanilá jízda 
nemohla skončit jinde než na zlatém vr-
cholu kategorie dospělých. „Moc jsem 
chtěl poměřit síly právě s nimi. S klu-
kama by to nebylo ono,“ řekl upřímně 
nadějný smečař, který s mrštností 
lasičky bravurně ovládl celé hrací pole. 
K výkonům soupeřů se vyjádřil uznale: 
„Byla tady řada perfektních hráčů, tur-
naj měl silné obsazení.“ Honza „válí“ 
pinčes dohromady pátým rokem, udělal 
pár bodů i za áčko v divizi. Za svou 
kariéru už vyměnil pět pálek, nyní 
zatápí soupeřům s „prknem“ za 1700 
korun. „Ale v pálce to samozřejmě není, 
i když kvalitní prkno má své plusové 

body. Chce to pořádnou fyzičku, postřeh a „třaskavinu“ v pravačce,“ 
vyjadřuje se znalecky mladý sportovec. Dokáže být jaksepatří sebekri-
tický: „Často se sám na sebe naštvu, když pokazím míček. To si pak 
nadávám a vyčítám si chybu, co se do mě vejde,“ usmívá se čerstvý 
držitel „čilákovské“ trofeje.

Skvěle to zaválel na buzickém turnaji i další mladý muž školou 
povinný- Milan Mach ml. / 13 let / ze Závišína. Přijel sem i se svým 
tátou, který se také nenechal zahanbit a stal se vážnou hrozbou pro 
přítomnou konkurenci. „Pinčes hraju od šesti let pod tátovým vedením,“ 
vysvětluje Milan junior, „On mě k tomu přivedl, on mě zdokonaluje. 
Máme doma ping- pongový stůl, kde pravidelně trénujeme.“ Jinak 
závišínský „bouchač“ září na půdě okresního přeboru. Mimoto se v roli 
brankáře zdatně uplatňuje i na fotbalových trávnících. Tady v Buzicích 

se rozhodl pro double- zasmečoval si jak v klukovské kategorii, tak té 
dospělácké. Došlo i na ostrou „výměnu názorů“ přes síťku s tátou. Tady 
učeň předčil svého mistra, i když výhra byla těsná: „Výhodou pro mě 
je, že znám jeho slabiny,“ uculuje se exkluzivní zástupce mladé krve, 
který se vypravil na buzické předvánoční klání již potřetí. Jinak objíždí 
s tátou i další ping- pongové turnaje: „Třeba v Bělčicích pravidelně 
vyhrávám a v Kocelovicích jsem do osmého místa,“ uvádí skromně 
závišínský borec, o kterém výběr ze světa stolního tenisu ještě uslyší, 
stejně jako o Honzovi Vonáškovi. Pálky prý už mu „padly za vlast“ 
tři, nyní válčí s „prknem“ v hodnotě 500 korun.

Celkem nastoupilo do předvánočního pinčesového turnaje „U Čilá-
ka“ deset chlapců a šestnáct dospělých. Nikdo z nich se za předvedenou 
hru rozhodně stydět nemusel- právě naopak. Na jednotlivé výměny byl 
fascinující pohled. Jak už to ale musí být, někdo si vedl lépe, někdo 
hůř. Takový je už sport- tvrdý, ale spravedlivý.

Loňský vítěz turnaje a zároveň nejstarší stolní tenista Pavel Mls / 74 
let / letos tedy prvenství neobhájil. Dokonce přes své mistrovské umění 
nedosáhl ani na zbylé drahé kovy. Byla mu souzena nepopulární „bram-
borová“ nadílka. Většina osazenstva neskrývala překvapení, protože 
ho považovala za jasného favorita. Imaginární bronzový míček udělal 
jistě radost dalšímu přítomnému esu- Zdeňku Maršíkovi z Chobota. 
Stříbro putovalo na adresu Milana Prčka z Blatné. Šampiónem, jak už 
bylo uvedeno, se stal právem Honza Vonášek z Blatné.

Mezi chlapci nenašel přemožitele Milan Mach ml. ze Závišína. 
Bezvadně se s ním na „zeleném stole“ ve finále utkal Tomáš Oulehle 
z Blatné, nicméně nakonec z toho bylo stříbro. Stříbro hojně pokřtěné 
potem a obdivuhodnou dřinou. / Jméno posledního medailisty se bohu-
žel někam „vytratilo“. Na společné fotografii ho však lze identifikovat./

Důležité bylo, že účastníkům buzického turnaje řádně vytrávilo, 
že ještě před dobrovolně „povinným“ půstem spojeným s čekáním 
na zlaté prasátko vytvořili ve svých „tělesných schránkách“ rezervy, 
potřebné pro „útok“ na štědrovečerní tabuli. Určitě jim tak lépe chut-
nalo. A navíc je hřálo vědomí, že udělali pořádný kus práce pro své 
zdraví a kondičku.           Vladimír Šavrda

Poděkování sponzorům: Elektro Němcová- Blatná, Chvátal- auto-
potřeby Blatná, Josef Ředina- Škvořetice, Rodinný hostinec „U Čiláka“ 
Buzice, Bambásek- železářství Blatná, Václav Cheníček- Skaličany, 
Blatenská ryba s. r. o., restaurace „Prostor“ Blatná, Jiří Kolář- zahradní 
technika Blatná 

Vítěz buzického turnaje dokázal 
vychytat i nechytatelné míčky..
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Zdeněk Mikeš a Jiří Musil zisk velkého putovního poháru 
za křížovou sedmu „zdravě“ zapili šampusem

Sedlice - A šampus tekl proudem. Však 
také nerozluční sedličtí parťáci na poli křížové 
sedmy Zdeněk Mikeš a Jiří Musil měli o prv-
ním svátku vánočním co zapíjet. V 7. ročníku 
turnaje, kdy usedlo za hrací stoly uvnitř místní 
sokolovny devět dvojic zdatných karbaníků, 
se stali králi. Odměnou za to jim byl velký 
putovní pohár spolu se zlatými medailemi.

Zdeněk a Jirka nejsou v tomto ohledu 
žádnými nováčky. „Zatím jsme se zúčastnili 
všech ročníků, ale vyhráli jsme poprvé letos,“ 
neskrývá radost Zdeněk Mikeš, „Sedma je, 

pravda, dost o štěs-
tí, ale člověk by měl 
mít taky dobrou pa-
měť a vyvarovat se 
zbytečných chyb. 
Karty nás určitě 
moc baví a rádi si 
s klukama hodíme 
během roku i par-
tičku mariáše.“

Oba  pa rťác i 
pravidelně navště-

vují totožný turnaj, který se koná ve Škvořeti-
cích. „Jde vlastně o takovou družbu s tamními 
hráči. Oni jezdí na turnaj k nám a my skoro 
vzápětí zase na turnaj k nim. Navzájem plá-
nujem aktuální termíny, aby se náhodou 
nekryly,“ říká Zdeněk Mikeš.

Letos si ještě na sedlickém turnaji v křížo-
vé sedmě sáhli na medailové pozice stříbrné 
duo Zdeněk Baloušek a Vladimír Klíma, 
v bronzu se mohli koupat Jiří Čabrádek 
a Prokop Vaněk. Všichni místní / jak jinak /.

Vladimír Šavrda 

Vítězové sedlické sedmy 
zlaté medaile používali 

i jako talisman pro štěstí.

Tradiční vánoční turnaj v pinčesu byl 
opět bez dětské kategorie
„Všechno už nám odrostlo,“ posteskl si místostarosta Velké Turné Miroslav Šípek.

Velká Turná - Ty časy, kdy vánoční pinče-
sový turnaj v režii místního hasičského sboru 
hostil vedle kategorie mužů i dětskou skupinu, 
jsou tytam. „Všechno už nám odrostlo,“ po-
steskl si místostarosta Velké Turné Miroslav 
Šípek, „A nová mládež nepřichází.“

Takže i 12. ročník turnaje, který opět 
proběhl na sále zdejšího hostince, měl jen 
pánské zastoupení. Mezi sebou si to rozdalo 
17 sportovců. I když nikdo z místních nepěs-
tuje stolní tenis na soutěžní úrovni a trénuje 
se jako ve většině obcí jen sporadicky nebo 
vůbec ne, ve Velké Turné přináší vánoční 

turnaj divákům vždycky nádhernou podíva-
nou. Místní prostě umí vzít „prkno“ do ruky 
a dokáží se obdivuhodně soustředit na „malý 
kulatý nesmysl“. Výsledkem jsou zajímavé 
výměny, za které by se nemuseli stydět ani 
školení smečaři.

Letošní ročník po tvrdém a dramatickém 
finále ovládl Jiří Mlíčko ml. Krok s ním přes 
houževnatý odpor nakonec neudržel Mi-
chal Šípek. Bronz putoval na adresu Pavla 
Adámka.

„Na podzim obec Velká Turná zakoupila 
nový hrací stůl, který slouží i k venkovnímu 

použití,“ informoval místostarosta Miroslav 
Šípek, „V době letních prázdnin tak bude 
nainstalován na hřišti pod širým nebem.“

Vladimír Šavrda

Stolní tenis ve Velké Turné má dobrou úroveň. 
Medaile ale můžou mít jen tři.

V Mečíchově se smečovalo i pochodovalo
Mečíchov - I v obci Mečíchov se 

na vánoce řídí heslem „Ve zdravém těle 
zdravý duch“. To, co nabrali na hmotnosti 
u štědrovečerní tabule a následný den 
u televizních pohádek v poloze ležmo, se 
snažili zredukovat na Štěpána u zelených 
stolů s pálkou v ruce. Jako obvykle tomuto 
bohulibému účelu znamenitě posloužil sál 
ve zdejším hostinci.

Stolních tenistů a stolních tenistek se 
sešel opravdu početný dav - legendární Hu-
jerové z české komedie „Marečku, podejte 
mi pero“ by bledli závistí. Celkem tady 26. 
prosince smečovalo čtyřicet mužů a dva-
náct žen, až se všechno třáslo v základech. 
Pořadatelské břímě si dobrovolně na svá 
bedra opět vzalo trio Petr Hrba, Vojtěch 
Malý a Alena Braťková.

V mužské kategorii si nakonec cestu 
na výsluní prorazil Josef Lávička. V závěsu 
ponechal Františka Polana, tomu na záda 
dýchal bronzový Petr Hrba.

Mezi ženami si nejlépe vedla jistá 
Modravová, která vlastní v Mečíchově 
rekreační chalupu a jako jediná z účastníků 

tak není ryze domácí. Druhou pozici si vy-
bojovala Jana Křivancová st., medailovou 
stupnici uzavřela Jana Křivancová ml./
alespoň to zůstalo v rodině/.

Náročný sportovní den jako obvykle 
ukončila bezvadná diskotéka.

A i na Silvestra si mečíchovští na-
ordinovali pohyb, tentokrát na zdravém 
vzduchu. „Bohužel na náš pochod tento-
krát přišlo jen šestnáct nadšenců. Řadu 
pravidelných účastníků totiž skolila chřip-
ka,“ uvedl jeden z přítomných František 
Klečka.

Z mečíchovské návsi vyrazil špalír 
pohodářů ve směru Záboří - Vrbno - Kadov 
- Čečelovice a zpět domů. Trasa měřila ne-
celých 20 kilometrů. Po cestě si jednodenní 
trampové upekli buřty, v kadovské hospodě 
na ně čekala objednaná horká polévka. 
Všem dlouhá procházka udělala náramně 
dobře a naladila je dorůžova.

Jednalo se již o 6. ročník silvestrov-
ského pochodu a další nepochybně budou 
následovat.

Vladimír Šavrda

Pohřební ústav Hořejš, Žižkova 120, Blatná
Zemřelí ve IV. čtvrtletí:

František Jiřinec, 1934, zemř. 2. 10., bydl. Mačkov
Marie Řežábková, 1928, zemř. 5. 10., bydl. Březnice – Dobrá 
Voda
Tomáš Hamberger, 1972, zemř. 10. 10., bydl. Blatná
Jiří Kovář, 1925, zemř. 11. 10., bydl. Rožmitál pod Třemšínem
Josef Ernst, 1942, zemř. 12. 10., bydl. Blatná
Zdeněk Novák, 1935, zemř. 25. 10., bydl. Blatná
Emílie Baštová, 1933, zemř. 29. 10., bydl. Bělčice
Hana Albrechtová, 1945, zemř. 31. 10., bydl. Kadov
Karel Tomeš, 1940, zemř. 1. 11., bydl. Sedlice
Karel Pelikán, 1932, zemř. 2. 11., bydl. Blatná
Vlasta Radová, 1928, zemř. 7. 11., bydl. Bezdědovice
Helena Hubičková, 1943, zemř. 10. 11., bydl. Sedlice
Jaroslav Doležal, 1924, zemř. 15. 11., bydl. Blatná
Věra Libá, 1936, zemř. 18. 11., bydl. Blatná
Irena Marešová, 1929, zemř. 28. 11., bydl. Voltuš
RNDr. Dana Francová, 1953, zemř. 30. 11., bydl. Blatná
Karel Geier, 1927, zemř. 4. 12., bydl. Lnáře
Jaroslava Knížová, 1928, zemř. 6. 12., bydl. Černívsko
Anna Korešová, 1925, zemř. 8. 12., bydl. Blatná
Karel Sláma, 1930, zemř. 9. 12., bydl. Blatná
Libuše Pechová, 1952, zemř. 12. 12., bydl. Lnáře
František Kadlec, 1938, zemř. 12. 12., bydl. Březnice
František Šantora, 1931, zemř. 13. 12., bydl. Blatná
Marie Boušová, 1931, zemř. 16. 12., bydl. Kladrubce
Miloslav Kumhera, 1926, zemř. 17. 12., bydl. Blatná
Jaroslav Moulis, 1948, zemř. 20. 12., bydl. Hajany
Jiří Stoklasa, 1953, zemř. 21. 12., bydl. Starý Smolivec
Růžena Merhautová, 1926, zemř. 23. 12., bydl. Bezdědovice
Marie Kadlecová, 1926, zemř. 30. 12., bydl. Podruhlí
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Vánoční mariáš v Buzicích
Vánočnímu mariášovému „rozlouče-
ní se sezónou“ v Buzicích kraloval 
rodák Lukáš Zajíc.
Rozhodně si polepšil oproti klukovským 
létům, kdy napoprvé prohrál úspory 
v prasátku.

Buzice - Vlastně to možná ani nebyl tur-
naj. Spíše jen přátelské posezení s královským 
pohoštěním, kdy se mastil „pro formu“ mari-
áš, aby došlo ke stylovému rozloučení se sezó-
nou 2016. Pozvání přijalo čtrnáct karbaníků, 
převážně z oblasti západních Čech. Rozlučka 
pod praporem žaludského esa se odehrávala 
v poetickém prostředí staročeského hostince 
„U Čiláka“ v Buzicích.

Ceny se tentokrát nedávaly, ale o peníze 
se hrálo. Dokonce byl na pořadu večera ko-
runový mariáš. A tady všem takříkajíc „vytřel 
zrak“ buzický rodák Lukáš Zajíc, přestože 

Buzičtí měli poprvé po letech vzrostlý vánoční strom
Buzice - Původně se nacházel vánoční strom u buzického pomníku padlých, kde dodnes 

stojí i májka. Po přebudování parčíku před deseti lety se začal řezaný jehličnan umisťovat 
v blízkosti kapličky. „To vždycky my jako dobrovolní hasiči jsme sem z lesa nějaký ten 
exemplář vozili traktorem na voze a potom ho zabudovali a ozdobili,“ vzpomíná současný 
velitel SDH Buzice Tomáš Lojík.

Letos poprvé vánoční výzdoba přilehla k větvím vzrostlého stromu, který po řadě let 
dorostl optimální výše. Pátým rokem tato práce leží na bedrech Tomáše Lojíka jako „sa-
motného vojáka v poli“: „V roce 2010 jsme sem přiváděli elektriku a montovali zástrčky. 
To nás na tom makalo pět,“ konstatuje kulturní referent a obecní radní v jedné osobě. Jeho 
úkolem není jen vyšňořit samotného jehličnatého fešáka u kapličky, ale také po obvodu 
vesnice namontovat vánoční tělesa. „Dneska už to zvládnu všechno za pět hodin. Ale není 
to jen o tom ozdobit obecní plochy a pak 10. ledna zase všechno sklidit. Minimálně dvakrát 
za advent se musí vyměnit některé žárovky, protože hrozně praskají,“ vysvětluje Tomáš Lojík.

Letos padl na obecním zastupitelstvu i návrh na zorganizování slavnostního rozsvěcení 
stromu pro občany Buzic. Stejně to probíhá i v jiných obcích na Blatensku. Návrh však 
nezískal potřebnou podporu.

Vladimír Šavrda

Letošní výlov buzického rybníčku 
komplikoval silný led

Buzice - Pro hasičskou partu z Buzic je 
každoroční výlov rybníčku o výměře cca 
400 metrů čtverečních srdeční záležitostí. 
„Když je dobré dílo vykonáno, zajdeme 
společně na tzv. „dolovnou“. Ta se od-
bývá buď ve svačinárně zemědělského 
družstva, v hospodě nebo na sále obecního 
domu. Letos to kupříkladu bylo v obecním 
domě. Jinak samozřejmě během výlovu 
zaběhneme na grog, na kafe- prostě aby 
byla pohoda a abychom si to všichni 
užili,“ uvádí velitel hasičské organizace 
Tomáš Lojík.

Grog i kafe byly nutným až životu-
potřebným doplňkem letos 3. prosince, 

kdy panoval třeskutý mráz. „Výlov kom-
plikoval silný ledový krunýř, který se 
vytvořil na hladině. Určitě hodinu jsme 
ho prosekávali a nemálo ryb tam uvízlo,“ 
nechává se slyšet Tomáš Lojík.

I tak byla „kořist“ bohatá. V sítích se 
zmítali kapři, štiky, tolstolobici, amuři, 
občas se objevil i úhoř a sumec. „Všech-
no jsme prodali. Pozvali jsme starostu 
obce i majitele rybníčku, který nám ho 
pronajal,“ dodává šéf chráněnců svatého 
Floriána.

Nájemní smlouva tento rok sice vyprší, 
ale po vzájemné dohodě bude prodloužena 
na dalších deset let.         Vladimír Šavrda

hrál takto měnově ohodnocený karban poprvé 
v životě. „Ale bylo to trochu jako na houpač-
ce,“ hodnotí svůj výstup Lukáš, „V úvodním 
kole jsem tedy vyhrál s plusovým kontem 

patnáct korun, 
v druhém také- 
to mi přistála 
v  soukromé 
m i n i b a n c e 
dokonce sto 
čtyřicet korun. 
Ve třetím jsem 
ale šel do mi-
nusových hod-
not a skončil 
třetí. Nicméně 
to pro mě do-
padlo výbor-
ně, i když jsem 

zahrál blbě sto čtyřicet bodů,“ hovoří řečí, 
která nezasvěcenému jedinci zní spíš jako 
„ufounština“. 

Lukáš i se svým dědou Josefem Šebelem 
do Buzic jezdí za mariášovým dobrodruž-
stvím  moc rádi a co nejčastěji to jde. Doma 
tomu prý tolik nedají, chybí jim taková společ-
nost a tak přitažlivé prostředí, jaké nacházejí 
právě tady u své přízně.

Lukáše prý zasvěcovali do tajů mariáše 
táta a dědové. Vstup do světa lehkého hazar-
du ale nebyl nikterak zářný: „Abych si mohl 
zahrát, rozbil jsem jako kluk tenkrát svoje 
první prasátko. Bylo v něm přesně osmadvacet 
korun. No a během pěti her jsem o veškeré 
úspory přišel! Naštěstí se dědové ukázali jako 
grandi a abych mohl pokračovat, tajně mi 
přišoupávali svoje vlastní peníze,“ směje se 
Lukáš při vzpomínce na neslavnou premiéru.

Když po třech kolech přítomní mariášníci 
složili „zbraně“, navzájem si popřáli všechno 
nejlepší do nového roku a hlavně hodně zdra-
ví. A netajili se tím, že v nové sezóně zase 
půjdou naostro do sebe, aby na výsledkovém 
žebříčku stáli co nejvýš.      Vladimír Šavrda

Lukáš Zajíc kdysi při výuce 
mariáše rozbíjel prasátko.

Za zlaté rarachovské éry (pokr. ze str. 9)

„Byla nás buzických kluků tenkrát vel-
ká parta a na Mikuláše jsme to brali hezky 
poctivě stavení od stavení. Chodili jsme 
i do baráků, kde neměli děti- tak velela tra-
dice,“ rozpovídává se Tomáš, „Já sám jsem 
se prvně oblékl do čertovského kostýmu 
v nějakých šestnácti letech. To nás třeba taky 
táhlo vsí deset pekelníků! Ale nikdo neměl 
co do hrůzostrašnosti na Vaška Židů. Chlap 
jako hora, když se ohnal po mouše, popadalo 
deset sousedů v jeho okolí. Z toho měli vítr 
i ti nejotrlejší rošťáci a vyplácet, pane, uměl 
náramně!“

Nejmilejší mikulášská návštěva prý byla 
vždycky u starého „Čiláka“- otce dnešního 
provozovatele hostince „U Čiláka“: „Každý 
z nás tam dostal štamprli. Ale nešlo jen o to. 
Vždycky jsme si vyslechli básničku o prole-
tářském vůdci V. I. Leninovi, při které jsme 
se popadali za břicha, i když zazněla třeba už 
podvacáté. Začínala takhle: „Kdo se to tam 
potácí a v koutě zvrací ? To Vladimír Iljič se 
ze schůze vrací……“

V roce 1999 přestala stará parta na Miku-
láše tlouci na okna. Lidem ve vsi to moc chy-
bělo. „Prostě každý z nás začal mít povinnosti 
a vazby někde jinde. Po nás nastala možná 
pětiletá pauza, protože nebylo nikoho, kdo by 
nás nahradil. Škoda. Dneska už ta tradice zase 
ožila, zase se chodí vesnicí, ale ty staré zlaté 
časy naší rarachovské éry už nikdo nevzkřísí. 
Všechno je najednou jinak….,“ posteskne si 
Tomáš Lojík a raději se přenese zase zpátky 
do reality.

Ono se řekne- vždyť se jen chodilo 
po čertech ! Ale ti čerti sbližovali obyvatele 
obce přímo neskutečně. Taková hra na peklo 
dokázala stokrát víc než agitátorské řeči po-
litiků a jejich pochopů. Taková hra na peklo 
postrádala faleš. Vycházela z nejupřímnějších 
lidských citů.                       Vladimír Šavrda
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Domov Petra Mačkov   

výsledky  z obeslaných výtvarných  soutěží 

2016 

arteterapeutka Hana Vydrová 
 

 
  1.      ,,DDM Damián - prosinec 2015" - zvláštní cena  - Jana Ratajová   

 
2. ,,Tříkrálové pomáhání" - finálový obrázek - 1. místo – Kristýna Kadlecová  
                                                                                 - 2. místo - Ţofie Peterová,         
                                                                                 - 3. místo -  Marie Kornoušková 

 
   3.      ,,DDM Damián - leden 2016" - zvláštní cena  - Kamila Nováková   

 
   4.      ,,Kladenská veverka" - finálový obrázek - 3. místo - Eva Volfová 

 
   5.      ,,DDM Damián - únor 2016" - zvláštní cena  - Kamila Nováková   

 
    6.     ,,DDM Damián - březen 2016" - zvláštní cena  - Miroslava Orctová  

 
      7.      ,,Krkonoše očima dětí" - 3. místo  - Šárka Houzimová,   
                                                                           Veronika Moudrá

 
    8. ,,Lesy a příroda kolem nás"  - za vítěznou práci -  Kamila Nováková                               
                                                                  Eva Volfová, Miroslava Orctová, 
                                                                  Jitka Lidinská, Marie Štíchová 

 
    9.      ,,Rozesmátý svět" -           1. místo -   Eva Volfová  
                                                            2. místo -  Miroslava Orctová 
                                                            3. místo  -  Marie Štíchová 

 
   10.      ,,DDM Damián - duben 2016" - zvláštní cena  - Ţofie Peterová  

  11.      ,,DDM Damián - květen  2016" - zvláštní cena  - Eva Volfová

12.,,Můj den" - 1. místo ( workshop v hodnotě 1900,- Kč ) – Kamila Nováková 
 

    13.      ,,Hasiči" - 1. místo  - Ţofie Peterová 
                                  2. místo - Kamila Nováková  
                               3. místo - Veronika Šíchová 

 
       14. ,,Plný talíř malování  2016" -Zvláštní čestná uznání – Jana Ratajová   
                                                                       Andrea Jeřábková, Šárka Houzimová 

BLATENSKÁ RYBA
AKCE LEDEN-ÚNOR 2017
PRODEJNA
Areál sádek, naproti PENNY

Ryby mražené: 
MAKRELA kuch.s hl. VAC 1,2kg 82,50/kg
PSTRUH kuch.s hl. VAC bal. 129,50/kg
KAPR filet bez kosti VAC bal. 195,-/kg
LOSOS filet bez kůže VAC mr. 109,-/ 0,5kg
Ryby uzené:
TOLSTOLOBIK  13,50/100g
MAKRELA  11,90/100g
LOSOS  20,90/100g
KAPR  5,90/100g
Drůbež mražená:
FARMÁŘSKÉ KUŘE cca 2,5kg 89,50/kg
Kuřecí stehenní řízek 2kg  72,50/kg
Kuřecí prsní řízek (balení 2kg) 104,50/kg
Kuřecí křídla ( balení 1kg ) 29,90/kg
Kuřecí čtvrtě ( balení 10kg ) 35,-/kg
Ovoce a zelenina: 
JAHODY mr. – balení 2,5kg 42,50/kg
Špenát protlak 450g   8,90/ks
Zelenina pod svíčkovou 350g 10,90/ks
Zelenina polévková 350g   9,90/ks
Ostatní: 
SÝR EIDAM 30%, cca 2kg 138,50/kg
VEPŘ. KRKOVICE mr. bez kosti  99,50/kg
Hranolky 9*9 balení 2,5kg 24,50/kg
Kořenící směsi   45,-/ks

Uvedené ceny včetně DPH.
Akce platí do vyprodání zásob.

www.blatenskaryba.cz

Příprava na jednotné přijímací testy: KURZ 
ZDARMA v SOŠ Blatná (V Jezárkách 745)

Na všechny školy v ČR s maturitními obory se počínaje jarem 2017 přijímá 
s povinným vykonáním „jednotných přijímacích testů“ z češtiny a z matema-
tiky. Informace najdete např. na webu msmt.cz nebo cermat.cz kde jsou zatím 

ukázky loňských „cvičných“ testů.
Nové ilustrační verze testů „Cermat“ zpřístupňuje středním školám koncem ledna 

(a veřejně je vyvěsí až v půli února). 
SOŠ Blatná zájemcům nabízí PŘÍPRAVNÝ KURZ spočívající v komentovaném 

konzultačním rozboru ilustračních přijímacích testů (a to ZDARMA, na rozdíl od ně-
kterých jiných SŠ). Zájemci se seznámí i s formou zadávání testů a záznamu odpovědí.
Termín přípravného kurzu: 

PŘÍPRAVNÝ KURZ na jednotné přijímací testy z ČEŠTINY bude v SOBOTU 28. 
ledna 2017 od 9:00 (do cca 12) 

a PŘÍPRAVNÝ KURZ na jednotné přijímací testy z MATEMATIKY bude o po-
loletních prázdninách v PÁTEK 3. února 2017 od 9:00 (do cca 12). 

Stačí se dostavit s psacími potřebami do SOŠ Blatná (kurz je zdarma), kontakty  
www.blek.cz 

Obecnou konzultaci k obsahu staršího loňského cvičného testu poskytnou vyučující 
MAT a ČJL také během dne otevřených dveří v pátek 20.1.2017

Na webu školy www.blek.cz jsou vyvěšena kritéria přijímání do všech tří oborů SOŠ 
Blatná, tedy do dvou technických „počítačových“ oborů Elektronické počítače a Informační 
technologie i do ekonomického oboru Obchodní akademie (se zaměřením na marketing 
a management a kancelářské využití počítačů).
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PLESOVÁ SEZÓNA 2017
V blatenské sokolovně si můžete zatančit a 

pobavit se na těchto plesech:

Hasičský bál      4. 2.
Školní ples      18. 2.
Sokolský ples  25. 2.

Kdy? 3.února od 20:00 
Kde? Kavárna v Komunitním Centru 
Kdo nám zahraje a ským se potkáme? 
Ing. Georgi Štilijanov, Csc., projektant, stavitel – klávesy, 
zpěv, Prof. MUDr. Václav Chaloupecký, Csc., dětský 
kardiolog – bicí, zpěv, Ing. Petr Vít, IT specialista - kytara, 
PhDr. Aleš Kraft, soudní tlumočník a překladatel - kytara, 
Miloš Šikola - baskytara, Emil Vyskočil, tenisová škola – 
kytara, Nicholas Roy Arthofer(USA) – trubka.

Vstupné dobrovolné 
Srdečně zvou Blatenské listy 

Zveme Vás na vystoupení našich únorových hostů, 
blues rockové kapely The Villains
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Autodíly –    
    železářství

MAREK CHVÁTAL

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

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

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

Každý pátek od 10.00 do 12.00
Pro každého  příchozího 20 minut  
právního poradentství zcela ZDARMA
a to v jakékoliv věci.

Hrazeno ze zdrojů realitní kanceláře 
A-Z Diamond reality s.r.o.

Adresa: I. patro, Zahradnická 38, Blatná
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Pavel Sedláček

  žaluzie všech       
     typů

  sítě proti hmyzu
Šilhova 756, 388 01 Blatná
Mobil: 606 212 353, 607 760 407
www.psinterier.cz

Inzerce
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ELKO, velkoobchod nápojů s r. o.
Vám každý měsíc nabízí akční 
nabídku sortimentu:

- pivo lahvové, sudové...
- víno výběrové, jakostní, stáčené...
- alkoholické nápoje...
- nealkoholické nápoje...
- sirupy a ovocné šťávy...
- cigarety, doutníky, tabák...
- hygiena a gastro...
- koloniál...
- pochutiny, chipsy, cukrovinky...

Najdete nás na těchto adresách:
CASH a CARRY specializovaná prodejna nápojů 
J.P.Koubka 100, 388 01 Blatná (pod Hotelem 
Beránek)
tel: 739 223 736
Prodejní  doba:
Pondělí – Pátek od 8:00 do 17:00
Sobota od 8:00 do 12:00

Velkoobchodní sklad a prodejna
Plzeňská 314, 388 01 Blatná (naproti lihovaru)
tel: 777 080 516
Prodejní doba:
Pondělí – Pátek od 8:00 do 17:00
Sobota od 8:00 do 12:00

www.elko-napoje.cz 

Firma INTERIORS manufacture&design a.s.
hledá zájemce na následující pracovní pozice:

* Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční)
   truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech
* Koordinátor montáží nábytku interiérů pro Německo    
    - vyučení v oboru truhlářství
 - výborné platové podmínky
* Montážní dělník nábytku z kombinovaných materiálů
 - vyučení v oboru truhlářství
* Konstruktér / přípravář výroby
* Technolog výroby
* Programátor CNC strojů
* Business Coordinator
 - VŠ vzdělání
 - znalost NJ plynně
* Asistentka projektu
 - VŠ vzdělání
 - znalost NJ plynně

Pracoviště:  INTERIORS manufacture&design a.s.
  335 44 Kasejovice č.p. 337  
Pracovní poměr: nástup možný ihned,  možnost zařídit zaměstnancům
    ubytování 

Kontaktní osoba: Mag.phil. Lenka Šampalíková, mobil: 734 440 523
                            e-mail: lenka.sampalikova@interiors-mnd.com

ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

Provádíme bytové a průmyslové elektroinstalace, 
hromosvody, rozvaděče, přihlášky E.ON., servis, 
opravy a údržby el. zažízení včetně revizí. 

ˇ

Provádíme bytové a průmyslové elektroinstalace, 

mobil: 605 463 400       email: hruby.elektro@seznam.cz

S lítostí oznamuji,
že díky stávajícím i připravovaným 

opatřením ze strany státu, jimiž jsou 
likvidováni malí podnikatelé (kontrolní 
hlášení, EET, nový vinařský zákon aj.) 
uzavírám svou vinotéku. Svým zákazní-
kům a přátelům vína děkuji za pochopení 
a věřím, že najdou jiný zdroj kvalitního 
vína. 

Udavačům přeji úspěch v nové účten-
kové loterii, do jejíhož pořádání nehodlám 
investovat své prostředky. 

Informace o možnosti nákupu v do-
prodeji naleznete na výloze, případně 
po dohodě na tel.  777180516

VINOTÉKA  Žíla
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Nad Vdovečkem 1123

388 01 Blatná

Tel.: 383 422 044

E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

www.blatenskatiskarna.cz





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

PRODUKČNÍ STROJ KONICA MINOLTA
BIZHUB PRO C5501 do formátu 320x450 mm
MALONÁKLADOVÝ TISK KALENDÁŘŮ,
FOTOKNIH, NAVŠTÍVENEK, POZVÁNEK atd.

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

Jankovský

www.expert.cz

Blatná,
Pivovarská 200,
Tel.: 383 422 554
Strakonice, 
Katovická 1307 (u Kaufl andu), 
Tel.: 383 321 305

Z160049_EXP_inzerce_Blatna_170x100mm.indd   1 18.01.16   13:10

Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:
po - st 8-11   12-14 hod.
čt - pá 8-11   12-18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)

Hajany 80
Tel.: 732 236 153

www.spanekvperi.cz


 


  
 
 











 





SSTTAAVVEEBBNNIINNYY  
pod rybníkem Pustý 




 Nabídka: 
  stavební materiály  
  tónování barev  
  barvy Eternal, Het, Roko, JUB 
Otevřeno: Po – Pá  7:00 – 17:00 
                           So  7:00 – 12:00            
Tel:mobil:
Mail:
Web:

INTERNET CENTRUM 
- připojení k INTERNETU, televize
- mobilní volání, VOIP pevná linka

navštivte naši pobočku v BLATNÉ
Pivovarská 200 - budova ELEKTRO EXPERT
WWW.KONET.CZ  383 809 555  info@konet.


