
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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ÚSPĚCH SOUBORU H BAND ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ 
ŠKOLY V BLATNÉ

Soubor H Band Základní umělecké školy v Blatné získal v krajském kole soutěže ZUŠ 
ve Vimperku 1. místo s postupem mezi nejlepší soubory v republice

Každým třetím rokem porovnávají své hudební dovednosti žáci 
ZUŠ v krajské soutěžní přehlídce jazzových a ostatních orchestrů, 
kterou vyhlašuje MŠMT. Této soutěže se  H Band z naší ško-
ly účastní pravidelně, 
a to svědčí o dlouho-
dobé a systematické 
přípravě na tuto soutěž. 
Náročnost přípravy 
spočívá již v obstará-
vání notových materi-
álů a skladeb, které by 
provedením zaujaly 
porotu a posluchače. 
Letošní ročník soutěže 
se konal ve Vimperku, 
porota byla tvořena 
odborníky ze západo-
českého kraje. 

Trpělivá a svědomitá práce se souborem, korunovaná velmi 
precizním a energickým výkonem, dovedla naše žáky k získání 
prvního místa s postupem mezi nejlepší v republice. Předvedené 
skladby byly zahrány velmi kvalitně, zvlášť když soubor soutěží 
v kategorii do 12 členů a do 17 let. Po krajském kole bude následo-
vat  9. – 10. června 2017 Ústřední kolo soutěže ZUŠ v Litvínově.

Velký podíl na tomto úspěchu mají vedoucí souboru, učitelé 
Roman Kopřiva a Tomáš Nárovec. Vynikající provedení a výběr 
skladeb svědčí o jejich profesionálním přístupu k hudbě a o touze 
po výsledku, kterého bylo nakonec dosaženo. Zajímavostí jistě 
je, že v souboru hrají žáci již od 11 let. H Band soutěžil v tomto 
složení: Diana Voborníková (el. varhany), Petr Toman (tenor), Jan 
Motyka (trubka), Matěj Thorovský (tenor), Vojtěch Janota (saxo-
fon), Matouš Faměra (trubka), Jiří Bláha (bicí), Jan Mikeš (lesní 
roh), Pavel Voborník (baskytara), Miroslav Kotmel (saxofon), 
Lukáš Pavel (trubka), Lucie Pavlová (saxofon). Průměrný věk 
hráčů je těsně nad 16 let. 

Uvedené soutěže se mimo H Bandu zúčastnily ještě soubory 
a orchestry z Tábora, Českého Krumlova, Sezimova Ústí, 2 soubory 
z Volar a 65 ti členný orchestr z Vimperku, jeden z nejúspěšnějších 

mládežnických orches-
trů republiky, který 
na závěr hudebního 
dopoledne předvedl 
nezapomenutelný vý-
kon. Všechny soubory 
dosáhly velmi pěkných 
výsledků, žáci hráli 
s radostí a nadšením. 
Do ústředního kola 
nakonec postoupily  
4 soubory z celého Ji-
hočeského kraje.

Děkuji všem účin-
kujícím, vedoucím 

souboru a učitelům, kteří se podíleli na přípravě žáků a za velmi 
pěknou reprezentaci školy i města. Přeji celému souboru mnoho 
úspěchů v Ústředním kole celostátní soutěže ZUŠ v Litvínově.

J. Š.

Prezidentské volby v ČR 2018
PETICE NA PODPORU KANDIDATURY 

V knihkupectví Kanzelsberger na tř. J. P. Koubka jsou k dis-
pozici petiční archy na podporu kandidatury Michala Horáčka 
a v nejbližší době budou tamtéž i petiční archy na podporu kandi-
datury Jiřího Drahoše.

K tomu, aby se uchazeč stal oficiálním kandidátem, musí mít 
nejméně 50 000 podpisů občanů s uvedením adresy a čísla občan-
ského průkazu nebo pasu. Podpořit lze kandidaturu více kandidátů, 
pro jednoho ale, samozřejmě, jen jednou.
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Aktual i ty

Vzpomínka
A za vše, za vše dík,
za lásku, jaká byla,
za život, jaký byl.

20. dubna to bylo 6 let, co nás opustil 
drahý, milovaný bratr, strýc
a hlavně dobrý člověk, pan

Jiří Himl.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte se mnou.

Jeho družka Mirka s rodinou

MÁJ - ČAS LÁSKY A RADOSTI

Přiblížil se MÁJ - pro mnohé z nás nej-
krásnější měsíc v roce. A i když nás v letošním 
roce paní ZIMA trochu potrápila a možná 
spálila i část letošní budoucí sklizně, přece 
jenom máj může ještě něco napravit nebo ale 
také pohoršit...
MÁJ KVÍTÍ DÁVÁ A STROMY LISTEM 
ODÍVÁ.
MÁJ - OTEVÍRÁ RÁJ.
V MÁJI NÁM JASNÝ DEN ŠÍŘÍ, KDYŽ 
PÁNI A PANNY MAJÍ SPOLU PROCHÁZE-
NÍ, DO ZAHRADY I DO VINICE, DO SÁD-
KU I DO ŠTĚPNICE.
FILIPOJAKUBSKÁ CHLADNA JSOU PRO 
SADY A ZAHRADY ZRÁDNÁ.
SVATÝ FLORIÁN SI MŮŽE JEŠTĚ NASA-
DIT SNĚHOVÝ KLOBOUK (4. 5.).
SVATÍ PANKRÁCI, SERVÁCI A BONIFÁ-
CI, VÁS SE BOJÍ VŠICI SEDLÁCI.
V PŮLI KVĚTNA PO MRAZECH JE VETA.

Tak doufáme, že tomu tak bude i v letoš-
ním roce a sluníčko se na nás už přece jenom 
upřímně zasměje.

LIDOVÉ ŘEMESLO A PŮJČOVNA  
LODĚK V LETOŠNÍ SEZÓNĚ

LIDOVÉ ŘEMESLO na tř. J. P. Koub-
ka 3 bude mít otevřeno až do konce června 
pouze v sobotu od 9.00 do 16.00 hodin. 
V době letních prázdnin otvírací dobu 
upravíme na nejméně 4 dny v týdnu. 
Pravděpodobně to bude středa, čtvrtek, 
pátek a sobota. V nabídce bude i nadále 
sortiment různých řemesel tradičních, ale 
i současných,  a to nejen z našeho regionu, 
ale jak možná víte, vybíráme zajímavosti 
z celé naší vlasti. Trochu omezíme blatenské 
suvenýry, kterých jsme v minulých letech 
mívali velkou nabídku. Přesto u nás ještě 
dostanete pohledy města i obcí včetně 
poštovních známek, magnety, skládačky, 
dřevěné pohledy a nějaké další drobnosti. 
Vždyť hned vedle nás již existuje řádně 
fungující INFORMAČNÍ CENTRUM.

PŮJČOVNA LODĚK proti KAPLAN-
CE v ul. Na příkopech se otevře jakmile 
se počasí umoudří, předpokládáme, že 
nejpozději do poloviny května. Poplatky 
zůstávají stejné - 70,- Kč/30 min. a 100,- 
Kč/1 hod. Otevřeno bude denně, takže 
pokud jste si zvykli se čas  od času projet 
na pramicích v blatenských vodách, budete 
moci celou trasu znovu prověřit.
Tip na květen: proutěné koše na sběr bylin

V MÁJI NEPŘEMOKNE, I KDYŽ NAMOK-
NE V PLOTĚ KŮL A PASTÝŘOVI HŮL.
CHLADNÝ MÁJ BUDE-LI ROSITI, MNO-
HO SENA BUDE SE KOSITI.

NEZAPOMEŇTE, že před filipojakub-
skou nocí - 30. dubna, ochraňovali naši před-
kové svá obydlí větvičkami z černého bezu, 
břízy, buku, angreštů, vrby nebo kapradi, aby 
dům nenavštívily nečisté síly a čarodějnice 
a neškodily.

Eva Fučíková, lidové řemeslo

UČÍME SE POZNÁVAT 
LITERÁRNÍ ŽÁNRY

Během letošního školního roku jsme 
se v českém jazyce věnovali literárním 
žánrům. 

Naučili jsme se rozeznávat charak-
teristické znaky pohádky, bajky, pověsti 
a dobrodružné literatury.

V projektovém vyučování jsme se blíže 
seznámili s autorem a vydavatelem prv-
ních pohádkových příběhů – Francouzem 
Charlesem Perraultem (1628 – 1703, Paříž, 
Francie) a věnovali čas jeho pohádkám, 
bajkám i veršovaným textům s ponauče-
ním. Podotýkám, že tento autor žáky velmi 
zaujal, stejně tak jako mě během mých 
studií. Jeho jednotlivé kusy jsme porovná-
vali s našimi klasickými autory i známými 
zfilmovanými díly.

V rámci literární poezie byl dětem 
zadán dobrovolný domácí úkol, jehož 
obsahem byla vlastní tvorba – krátká ver-
šovaná báseň.

Ráda bych Vám, čtenářům, předsta-
vila velmi povedené verše žákyně Adiny 
Kazdové ze 4.B ZŠ Březnice.

Věřím, že i Vás potěší svým důvtipem 
a dětskou dokonalostí.

Mgr. Petra Tuháčková 

Čtyři roční období
Adina Kazdová

Jaro, léto, podzim, zima,
to jsou roční období,
a koho to nezajímá, 
ten ať myje nádobí!

Na jaře všechno kvete,
třeba i petrklíč,
sundáme tlustou bundu
a zima je už pryč.

Léto je bezvadný,
každý se koupá v řece,
je 30 stupňů přece.

Když potom přijde podzim,
všichni jdou pouštět draka,
ale kdyby ti ulít,
příště si dávej bacha!

Už tu zbývá jenom zima,
mrzne voda v potoce,
na zimě je nejvíc prima,
že zas přijdou Vánoce.

Pak znova začne jaro
a jde to dokola….
Čekáme na prázdniny,
až nebude škola.

O dubnovou besedu s hostem Blaten-
ských listů Erikem Taberym byl zájem.
Už teď se můžete těšit na besedu s dal-
ším hostem, kterým bude 26. května 

Michal Žantovský
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Zprávy
z radnice

Vážení spoluobčané,
rád bych Vás úvodem upozornil, že naše služebna byla přestěho-

vána na novou adresu – Boženy Němcové 30 (bývalá ubytovna Tesla). 
Vchod je ze zadní strany domu – od parkoviště v ulici Palackého. 

Náplň práce Městské policie vychází ze zákona č. 553/1991 Sb. 
O Obecní policii. Zejména:

• zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci pů-
sobnosti obce

• spolupracuje v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo zvláštním 
právním předpisem s Policií České republiky

• dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
• podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na po-

zemních komunikacích
• podílí se na prevenci kriminality v obci
• provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostran-

stvích v obci
Obecně závazné vyhlášky a nařízení města Blatná je možno najít 

zde: http://www.mesto-blatna.cz/mestsky-urad/dokumenty-meu/
Město Blatná je oproti jiným městům poměrně bezpečné město. 

Je to jistě i zásluhou spolupráce Policie České republiky, Městské 
policie a orgánů města. 

Městská policie v Blatné po dohodě s Policií ČR neslouží noční 
směny. S problémy v noční době je tak nutno se obracet na PČR, 
nejlépe na tísňovou linku 158. V denní době nás můžete kontaktovat 
na telefonu: 720 513 321, případně na e-mail: m.policie@blatna.net.  
Informace o činnosti Městské policie Blatná budou postupně zveřej-
ňovány i na stránkách města Blatná – městská policie (http://www.
mesto-blatna.cz/obcan-a-podnikatel/mestska-policie/)

Po mém nástupu do funkce vedoucího Městské policie Blatná se 
možná některým občanům může zdát, že naše činnost je zaměřena 
pouze na výběr parkovného v centru města. Toto však nemůže být 
pravda. Vše souvisí s třetím bodem uvedeným výše. Pokud má být 
jedním ze základních bodů naší práce dohlížení nad dodržováním 
obecně závazných vyhlášek a nařízení města, tak do tohoto rozhodně 
patří i placení parkovného v zóně s placeným parkováním. Protože 
většina občanů tuto povinnost dlouhodobě plní, nevidím žádný důvod 
k tomu, abychom tolerovali menšinu, která nařízení města č. 3/2006, 
doplněné nařízením č. 4/2016 o úsecích, kde je možno stát jen za sjed-
nanou cenu, nerespektuje. 

Vše je dáno i tím, že se snažíme zajistit veřejný pořádek v centru 
města. Chceme, aby základem naší činnosti bylo, že pokud strážník 
uvidí jakékoliv protiprávní jednání, bude toto v rámci svých možností 
a pravomocí řešit. Chci, aby naše hlídky byly v ulicích vidět. I proto, 
aby občané měli možnost se na nás obracet se svými problémy i venku 
v terénu. Městská policie je sice částečně represivní orgán, ale byl bych 
rád, kdyby občané také cítili, že je pro ně především partner, který 
pomáhá řešit jejich problémy. 

Jeden z prvních problémů, které jsme po mém nástupu řešili, byl 
problém s občany, kteří požívali alkohol u prodejny potravin Na Vi-
nici, v ulici Nad Vdovečkem, a následně docházelo ke znečišťování 
veřejných prostranství v okolí prodejny. Na základě žádostí místních 
občanů jsme sem směřovali hlídkovou činnost a myslím, že v dané 
lokalitě se situace hodně uklidnila. Budu rád, když se na nás budete 
dále obracet a budu se snažit problémy řešit.   

Další věc, kterou často řešíme, je, že majitelé psů své mazlíčky 
neopatřují registračními známkami. Pokud se poté stane, že pes uteče 

a je následně odchycen Městskou policii, je obtížné co nejrychleji zjistit 
majitele, aby se mohl pes vrátit domů. Vyhláškou města č. 8/2005 je 
stanoveno, že pes musí být na vodítku. Pokud tak není, vystavuje se 
majitel možnosti postihu za přestupek, podle § 46, odst. 2) zákona č. 
200/1990 Sb. o přestupcích. Myslím, že většina majitelů psů odchy-
cených Městskou policií ví, že sankce je až poslední možnost, jak tuto 
problematiku řešíme. Pokud by ale psi registrační známky měli, hodně 
by nám to ulehčilo naši práci. 

Pokud máte v okolí svého bydliště jakýkoliv problém, se kterým 
Vám můžeme pomoci, navštivte nás na naší nové služebně a my Vám 
rádi pomůžeme. 

Roman Urbánek - vedoucí strážník 
Městská policie Blatná

Přemístění prodejních stánků
Městský úřad Blatná, odbor majetku, investic a rozvoje (OMIR) 

informuje, že vzhledem k malému využití byly přemístěny prodejní 
stánky z parkoviště naproti Lidlu. Stánky nyní budou sloužit v Dra-
henickém Málkově, coby zázemí u sportovního hřiště a dráhy pro 
hasičský sport, dále v osadě Čekanice pro uložení vybavení dětského 
hřiště a vybavení pro různé akce pořádané osadním výborem. Třetí 
stánek byl umístěn v táborové základně Kadov pro uložení stanů 
a různého tábornického materiálu. Buňka se sociálním vybavením byla 
převezena do osady Řečice, kde bude využita jako sociální zázemí 
u dětského a sportovního hřiště.

Volné místo po stáncích bude sloužit pro rozšíření počtu parko-
vacích míst.
Čekanice    Kadov 

Jaroslav Blovský, MěÚ Blatná

V. ČÁST PREZENTACE CKVB: 
INFOCENTRUM A SÝPKA

Prezentaci Centra kultury a vzdělávání Blatná uzavřeme pří-
spěvkem o našich nejmladších, respektive nejnovějších přírůstcích. 
V loňském roce nám bylo svěřeno do správy Infocentrum, které 
od nás dostalo zároveň i novou vizuální podobu. Nadále sídlí na třídě 
J. P. Koubka a jeho dveře jsou vám dokořán otevřené, v zimní sezóně 
6 dní v týdnu, v té letní dokonce každý den. 

Co se týče Sýpky, tu už nějaký ten pátek spravujeme, byla nám 
svěřena v roce 2014. Její využití je aktuálně možné pouze sezónně, 
a to především v létě. To ale neznamená, že by ležela ladem. 

Přečtěte si poslední řádky z řady našich prezentací a dotvořte tak 
obraz kulturního centra ve vašem městě.

VEDOUCÍ INFOCENTRA: KAREL PLACHÝ
Karel stál u samotného zrodu nového infocentra, podílel se na vy-

tváření jeho nynější podoby a infocentrum loni v březnu otevřel. Od té 
doby se odtama skoro nehnul. Jeho práce je mnohovrstevnatá. Nejen, že 
se na vás každý den usmívá a milerád vám s lecčíms pomůže, poradí, 
doporučí, ale také shání a objednává „obsah“ infocentra, tj. nakupuje 
mapy, brožury, knihy či jiné tiskoviny, sám občas nějaké propagační 
materiály vytváří, vybírá suvenýry a propagační předměty k prodeji, 
stará se o nástěnku a v neposlední řadě spravuje info web.

(pokrač. na str. 5)
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Krásné stavby nejsou na jedno použití
V neděli 23. dubna se v Kavárně Ko-

munitního centra uskutečnil třetí, poslední 
pořad na podporu záchrany vily Fiala. Byl 
věnovaný obnově památek. Smyslem pořadu 
bylo představit smysl a možnosti využívání 
historických budov, které byly dlouhodobě 
nevyužité. Pozvali jsme také dva hosty, kteří 
představili své realizované projekty záchrany 
chátrajících staveb.

Jako první prezentovala paní Jana Gajová, 
kulturní produkční a rodačka z Javorníku, 
osudy Tančírny v Račím údolí. Tato roman-
tická stavba, která byla postavena v roce 1906 
(stejně jako vila Fiala v Blatné), se nachází 
v lese několik kilometrů od obce Javorník. 
Do druhé světové války sloužila svému úče-
lu, konala se tu nedělní taneční odpoledne, 
na která přicházeli místní obyvatelé nejen 
z české, ale i polské strany. Po válce postupně 
chátrala, a to až do roku 2000, kdy se o ni 
začaly zajímat nejen občanské organizace, 
ale také okolní obce. Po několika letech úsilí 
dobrovolníků, nadšenců i některých místních 
politiků byla v roce 2014 citlivě zrekonstru-
ována. Od té doby hostila Tančírna koncerty 
Ondřeje Havelky, skupiny Priessnitz či Jaro-
míra Nohavici. Konají se tu výtvarné dílny, 
výstavy, v provozu je zde také kavárna. Kromě 

místních obyvatel navštěvují akce v Tančírně 
i přespolní. Z Prahy je nejkratší cesta do Tan-
čírny přes sousední Polsko a trvá 4 hodiny.

Roman Černík, vysokoškolský pedagog, 
divadelník a ředitel organizace JOHAN 
z Plzně, vyprávěl příběh opuštěné nádražní 
budovy Plzeň Jižní předměstí. Secesní nádraží 
z počátku 20. století stojí nedaleko Škodovky. 
České dráhy ji nevyužívaly od 80. let 20. 
století, dokonce byl na ni vydán demoliční 
výměr. V roce 2000 vstoupil do nádražní haly 
Roman se svými kolegy. Od té doby budovali 
v tomto syrovém prostoru místo alternativní 
kultury, pořádaly se zde divadelní i taneční 
představení, koncerty, výstavy. Nádraží se 
stalo významnou součástí plzeňské kulturní 
scény a tato jedinečná náplň byla zachována 
i novým majitelem, soukromou společností 
Klotz. V roce 2015, kdy byla Plzeň Evrop-
ským hlavním městem kultury, byla díky 
dotaci z evropských fondů budova zrekon-
struována na moderní kulturní centrum. Dnes 
je v jejích prostorách provozována kavárna, 
velký i malý divadelní sál, probíhají zde 
konference, kurzy pro děti i širokou veřejnost. 

Není bez zajímavosti, že celá přestavba 
nádraží stála 45 milionů korun. Tato částka se 
velmi blíží té, za niž město Blatná přestavělo 
areál VDP, dnešní Komunitní centrum. Zkuste 

porovnat snímek sálu na Jižním předměstí 
s tím blatenským. Rozdíl, který uvidíte, není 
v penězích. Je v kvalitě práce, kterou odvedli 
zadavatelé, projektanti stavby. V tomto srov-
nání na práci obecních úředníků opravdu 
nemůžeme být hrdí. Na nedělní pořad jsme 
pozvali i zastupitele a úředníky města Blatná, 
kterým by mohly být úspěšné projekty inspi-
rací, bohužel, nikdo naše pozvání nevyužil.

Plzeň Jižní předměstí i Tančírna v Račím 
údolí jsou projekty, které mohou být vzorem 
podobným snahám. Ukazují, že takováto změ-
na probíhá vždy postupně, trvá roky. Ukazují 
ale také, že navrácení života historickým stav-
bám nespočívá zdaleka jen ve vynaložených 
nákladech. Mnohem důležitější je promyšlený 
projekt, spolupráce veřejnosti, nadšených 
jedinců, organizací a osvícených místních 
politiků. Kvalitní práce a čas, který je potře-
ba záchraně věnovat, přinese své plody. Jak 
uvedli oba hosté, například žádosti o velké 
finanční dotace nevycházejí napoprvé. Jižní 
předměstí se o podporu z IROP ucházelo 
dvakrát, Tančírna uspěla dokonce až po šesté.

„Věřím, že takovéto aktivity mají smysl,“ 
řekl Roman Černík. „Má smysl dokazovat, že 
věci, stavby nejsou na jedno použití. Jedná se 
o dědictví po našich předcích, měli bychom 
se k němu chovat s úctou. Jedině tak můžeme 
dosáhnout toho, že ani naše práce nebude 
jednou na jedno použití.“

V našem zájmu o vilu Fiala budeme pokra-
čovat i nadále. Nadále budeme sledovat, jak 
město Blatná pečuje o tento veřejný majetek, 
budeme přicházet s návrhy na jeho využití pro 

Tančírna v Račím údolí.

Plzeň jižní předměstí.

Komunitní centrum  Blatná.

veřejnost. Město Blatná nicméně v současné 
době nepodporuje v rámci řízení ministerstva 
kultury prohlášení areálu kulturní památkou, 
navíc se ústy svého radního Ing. Flandery 
v reportáži České televize vyjádřilo, že bude 
i v případě prohlášení kulturní památky usi-
lovat o její prodej, a to i za cenu o polovinu 
nižší než je odhadní cena nemovitostí. Proč? 

Pokud to bude v našich silách, připravíme 
pro vás na podzim nový cyklus kulturních po-
řadů. Na tomto místě chceme prozatím podě-
kovat všem, kteří nás v minulých sedmi měsí-
cích aktivně podpořili: kteří přicházeli na naše 
pořady, kteří se za zachování a obnovu vily 
Fiala vyslovili písemně či na osobní schůzce 
se starostkou a dalšími zástupci města, i těm, 
kteří přišli s námi uklízet nepořádek na Vinici 
a okolo Kanečku v rámci akce Ukliďme svět, 
ukliďme Česko. Děkujeme Vám a těšíme se 
na další setkávání s Vámi v Blatné.

Za spolek navíc z. s. 
Pavla Váňová Černochová 
pa.cernochova@post.cz

Základní škola J. A. 
Komenského Blatná

Pomáháme 
pohybem

V letošním roce jsme se ve školní 
družině zapojili do projektu „POMÁHEJ 
POHYBEM“. Tento projekt nabízí Sku-
pina ČEZ pod mobilní aplikací EPP, díky 
které máme možnost vlastním pohybem 
určovat, které projekty podpoříme.

Aplikace zaznamenává pohyb uživa-
tele (např. chůzi, běh, posilování, jízdu 
na kole, lyžování), tempo, rychlost, čas, 
vzdálenost a generuje body. Tyto body 
může uživatel kdykoli věnovat některému 
z aktuálně nabízených projektů nezisko-
vých organizací, škol nebo obcí.

Pohyb je přirozenou aktivitou dětí 
ve školní družině. Chůze na školním dvoře, 
kopaná, běh či skákání přes švihadlo je 
ideální pro získávání bodů. Naše druži-
na úspěšně podpořila již sedm projektů 
a celkem jsme nasbírali 4 372 bodů. Pod-
porované nadační projekty si děti vybí-
rají samy hned po ukončení pohybových 
aktivit. A které jsme podpořili? Tak např. 
zooterapii, terapeutický program pro děti 
z dětských domovů, nákup rehabilitačních 
pomůcek pro handicapované děti, kinezi-
ologii a další.

Těmito aktivitami podporujeme sou-
časně zdravý pohyb dětí i solidaritu 
a ochotu pomáhat potřebným. Věříme, 
že si tuto zkušenost odnesou naši žáci 
i do svého dalšího života.

Vychovatelky ŠD 
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

 

 
pondělí 8. května 2017, 13 hod. 

 
Program: 
 mše za živé i zemřelé obyvatele Střížovic 

a na jejich úmysly 
 požehnání s udělením nového zasvěcení 

k Božímu milosrdenství a Panně Marii, 
Prostřednici všech milostí 

 májová pobožnost 
 

Srdečně vás všechny zvou: 
Obec Myštice   Farnost Blatná 

Žehnání kaple ve Střížovicích
Je na Blatensku spousta kaplí, o většinu z nich je postaráno. Ov-

šem kaplička ve Střížovicích musela počkat až do příchodu rodiny 
Šmrhů, aby se jí postupně vrátil krásný vzhled a duchovní náplň. 
Ve spolupráci s obcí Myštice se kaple hodně zvedla. Letos nezbylo 
než obrátit se na duchovní správu v Blatné, k níž jsou Střížovice 
přifařené, aby kaplička mohla být požehnána. Českobudějovický 
biskup souhlasil s obřadem a zároveň s udělením nového zasvěcení 
(o dosavadním se v pramenech nenašla žádná informace). Navržené 
jméno bude neopakovatelné nejen na Blatensku, ale snad i v celé 
republice, v Evropě či dokonce ve světě: kaple Božího milosrdenství 
a Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Zmíněný Mariin titul 
má svojí památku dne 8. května, proto se slavnost uskuteční zrovna 
tento den ve 13 hodin. Nenechte si ujít!

P. Marcin Piasecki, správce farnosti Blatná 
Tomáš Koželuh, starosta obce Myštice

V. ČÁST PREZENTACE CKVB: 
Infocentru a sýpka (pokr. ze  str. 3)

Letos v létě hodlá rozšířit nabídku služeb infocentra, jako je na-
příklad zapůjčení jízdních kol. Navíc, kdykoliv potřebujeme pomoci 
s technickými věcmi z jiných sekcí, nikdy neváhá navléci pracovní 
rukavice a vystavět třeba scénu k divadelnímu představení nebo něco 
přestěhovat. Protože pracuje v infocentru, jeho hlavní úlohou je in-
formovat, a to mu jde skvěle. Sám o sobě rád říká, že je infocentrik.

SÝPKA
Sýpku využíváme od konce léta 2014 a od té doby se ji snažíme 

naplnit různými sezónními aktivitami, zaměřenými především na land-
-art, čili jakési umění v krajině. Současný stav Sýpky umožňuje pouze 
jednorázové, jednodenní akce jako jsou například tvůrčí dílny, malo-
vání v plenéru nebo koncerty a divadla pro děti. Na letní a poměrně 
bohatý program se můžete těšit i letos v létě, kdy na Sýpce proběhne 
výtvarné a sochařské symposium a její prostory budou využity i pro 
náš nový projekt – multižánrový festival Průvan.

A to by bylo o nás ve stručnosti a rychlosti asi tak vše. Doufáme, 
že se nám pomocí série našich prezentací podařilo přiblížit vám 
fungování a personální obsazení Centra kultury a vzdělávání Blatná, 
a že nebudete váhat se obrátit na příslušné osoby, když budete od nás 
potřebovat poradit, pomoci nebo nám třeba dát tip na kulturní akci. 
Naše kulturní dveře jsou vám otevřené a těšíme se na setkávání s vámi.

Naposledy za tým CKVB, Michaela Sikorová

Poradenská a informační služba 
České obchodní inspekce v Blatné

Česká obchodní inspekce zahájí ve středu 10. května 2017 
od 13. do 14.30 hod. bezplatnou poradenskou a informační službu 
pro občany. Tato služba bude zajišťována vždy druhou středu 
v měsíci v  budově Městského úřadu Blatná, tř. T. G. Masaryka 
čp. 1520 (vedle ZŠ TGM), v kanceláři č. dveří 307. 

Hana Valachová, odbor správní a živnostenský úřad 

Výměna svítidel
V rámci údržby a oprav veřejného 

osvětlení probíhá průběžně dle finančních 
možností také výměna koncových svítidel. 
Stará svítidla s výbojkami jsou měněna 
za nová s LED technologií.

Díky tomu dochází k úsporám energií 
a ke zlepšení osvětlení ulic v Blatné. Nyní 
byla vyměněna svítidla za nová v ulici  
Tylova (ul. za poštou směrem k firmě  
Tesla) a v ulici Palackého podél budov firmy 
Tesla.

Frézování pařezů
Jako každý rok při vegetačním klidu, tak i letos probíhalo na zákla-

dě povolení MěÚ Blatná, odboru životního prostředí, na území města 
kácení stromů, které byly poškozené, nemocné nebo nebezpečné pro 

své okolí. Technické 
služby disponují menší 
frézou na pařezy, která 
je nesená za traktorem. 
Pařezy, které po ká-
cení zůstávají, jsou 
touto frézou zlikvido-
vány. Vzniklé štěpky 
jsou využity a plochy 
po pařezech zasypány 

a osety travinou. Místo poražených stromů proběhne náhradní výsadba 
stromů nových.
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Stará pošta
Kdo z dnešních Blateňáků ještě ví, kde 

se v Blatné nachází dům s názvem Stará 
pošta? Jaká byla jeho historie? A jací lidé 
v tomto domě kdysi bydleli?  Dům s tímto 
názvem stojí na konci města u silnice vedoucí 
do Plzně proti rybníku Sladovna a Sádlovu. 
Budova sama pochází z první poloviny 19. 
století a sloužila jako tehdejší pošta, kde se 
přepřahali koně na cestě Plzeň – Písek – České 
Budějovice. Na přelomu 19. a 20. století zde 
bydleli i někteří zaměstnanci Blatenského 
panství Hildprandtů, mezi nimi i můj dědeček, 
lesmistr a později lesní rada, 
Ing. Prokop Ptáček. V tomto 
domě se 14. srpna 1910, ještě 
za císaře pána, narodil i můj 
otec, JUDr. František Ptáček, 
který na léta svého dětství 
celý život s láskou vzpomínal 
jako na později ztracený ráj 
a vždy se do Blatné rád vracel. 
V jeho pozůstalosti jsem objevi-
la i pár zápisků se vzpomínkami 
na dětství, na rodný dům a jeho 
obyvatele:

„Moje rodná Stará pošta
Narodil jsem se ještě za cí-

saře pána, 14. srpna 1910 
na Staré poště, o které stále 
tvrdím, že je to můj jediný do-
mov, můj ráj, i když dávno ztracený. Jak tedy 
tento dům vypadal a jak se v něm žilo v době 
mého dětství?

Důkaz, že dům kdysi sloužil skutečně pro 
poštovní účely, bylo možno najít v našem 
sklepě, kde jsme měli brambory uskladně-
ny v původních žlabech z tehdejších stájí. 
Dole vlevo od vchodu byla hospoda, kde se 
samozřejmě čepovalo blatenské zámecké 
pivo. Šenkovala tam Solarka, její manžel byl 
u velkostatku jako polní hajný. Měli 3 dospělé 
dcery a syna Vaška. Ten se stal později náde-
níkem a za komunistů se oběsil, prý se bál 
penze. Aninka se vdala do Prahy, Baruška si 
vzala čeledína ze dvora Ladmana a Mařku si 
po dlouhém namlouvání vzal sekerník Mou-
rek. To byl fachman na opravu mlýnských 
kol a vždycky jednou za rok se zastavil vedle 
v Červeném mlýně; na pivo chodil na Starou 
poštu. Říkal vždycky, že chodí „proti vodě“, to 
znamená od Písku k nám a dále na Tchořovice. 
Solarovic měli 2 místnosti, první s vchodem 
z průjezdu byla šenkovna se stoly, kde se  
ovšem taky vařilo na plotně a současně i by-

dlelo. Druhá místnost směrem do vedlejší 
zahrady byla pro ně ložnicí, kde se muselo 
směstnat 6 lidí. Proto Vencl spával obvykle 
v létě ve studeném kvelbu, kterým se pro-
cházelo do výčepu a do průjezdu. Pivo se 
chodilo točit vedle do výčepu. Hospodská 
místnost měla okna na státní silnici a vchod 
byl hned vlevo v průjezdu, dnes je zazděný. 
V hospodě byla obyčejně samotná Solarka, 
v šuplíku u kamen měla peníze a když šla točit 
pivo do výčepu, nikdy toho nikdo nezneužil 
a nic se neztratilo.

Po první světové válce nastoupili do hos-
pody Hejlovi a působili tam až do roku 1936, 

kdy paní Hejlová zemřela. Hejlovi měli  
4 syny: Frantíka, Rudu, Jirku a Járu. Ti všich-
ni v šenkovně bydleli, učili se, psali úkoly, 
obědvali, večeřeli. Pan Hejl byl podstarším 
v pivovaře, tj. zástupce pana sládka Kohouta. 
Do hospody chodili pravidelně jen nejbližší 
sousedé: kovář Marek ze sousední kovárny 
(jeho šesti dětem dělal můj otec poručníka, 
když později osiřeli), pan mlynář Žák u Čer-
veného mlýna, pan Veselý, strojník z lihovaru 
(dědeček MUDr. Karla Veselého), častým 
návštěvníkem býval cestář pan Hrbek, který 
měl domek na kraji mačkovské silnice. Nej-
větší sezóna byla vždycky na jaře a probíhala 
až do začátku podzimu, kdy se v hospodě 
zastavovali kravičkáři, kteří vezli z polí seno, 
trávu, obilí, brambory. Zůstali stát se svými 
povozy před okny hospody, aby na ně viděli. 
Před hospodou, tedy před Starou poštou, stály 
tenkrát 4 kaštany, takže tam byl chládek. To 
se sedělo u stolů v průjezdu. Nepamatuji se, 
že by se tam byl někdo opil. Štamgasti večer 
hráli karty a kouřili fajfky. Jen jednou jsem 
v průjezdu zažil hlučnější společnost. Bylo to 

v době na začátku první světové války, kdy 
se konaly v Blatné odvody a rekruti obsadili 
v městě každou hospodu. Když šli od asentu 
(od odvodu, pozn. MČ), ozdobovali se takový-
mi pestrými umělými vlajícími kytkami, kde 
byl uprostřed pastelový obrázek císaře pána. 
Naše Pepina, pomocnice a v podstatě člen naší 
rodiny, která by pro mne bývala snesla modré 
z nebe, jednu takovou kytku pro mě jednomu 
přiopilému rekrutovi ukradla.

V hospodě se točilo výborné blatenské 
pivo, pan podstarší Hejl si nechal vždycky 
dovézt tu nejlepší várku. Na dvorku byl 
vchod do lednice, která byla pod celou částí 

hospody (tedy pod bytem Hej-
lů). Ledovalo se na Sladovně 
a led se dopravoval do lednice 
dírou ze zahrady od Javorských. 
V šenkovně byly k dispozici jen 
syrečky pod velkým skleně-
ným zvonem a buřty, pro které 
jsme si i my někdy zašli, když 
nebylo co k večeři. V pozdější 
době odebírali Hejlovi pečivo 
od pekaře Červenky, kterým se 
zásobovalo celé okolí. Pečivo 
dovážel na kole kluk od peka-
ře. Bylo tak výborné, že jsme 
ho brali denně aspoň 10 kusů. 
Do dneška vzpomínám, že tak 
dobré rohlíky a housky jsem 
už nikdy nejedl. Pan podstarší 
Hejl objednal pro Jirku sešitové 

vydání F. L. Věka na pokračování. To se čítalo 
v šenkovně za přítomnosti hostů, jichž nikdy 
nebylo moc, jen tak do mariáše.

Pan Hejl ráno brzo vstával, chodil pravi-
delně denně (i v neděli) do pivovaru. Poněvadž 
pracoval hlavně ve studeném a vlhkém sklepě, 
nosil vysoké boty. Každé ráno jsem slyšel 
jeho těžké revmatické kroky dole v průjezdu, 
když odemykal a odcházel do práce. Bohužel 
v r. 1936 paní Hejlová zemřela (na rakovinu) 
a hospodu neměl kdo vést. Pan sládek Kohout 
v pivovaře odešel do penze, pan podstarší šel 
na jeho místo jako sládek. Ale to už bylo poz-
ději, kdy můj otec Prokop odešel do důchodu, 
musel uvolnit deputátní byt a v roce 1938 se 
rodina přestěhovala do domu k Matějovským 
(dům byl v 90 letech zbořen a na jeho místě 
vystaven Domov důchodců). Ve stejném roce 
zemřel i sládek Kohout, pak přišla mobilizace, 
2. světová válka, svět se zcela změnil a zů-
staly jen vzpomínky na idylickou dobu mého 
dětství a mládí.“ 

Podle rodinných zápisků upravila dcera 
Milena Černá

Obrázek Staré pošty se sousední kovárnou namaloval v roce 1943 
Ing. Prokop Ptáček.
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Bývalí studenti soš Blatná
vzpomínají

Z u z k o ,  j a k ý 
obor jste na naší 
škole studovala 
a v kterém roce 
jste maturovala? 
Jaká je Vaše stu-
dijní a pracovní 

historie, co je náplní Vaší práce?
Studovala jsem obchodní akademii 

a maturovala v roce 2003. Po střední škole 
jsem nastoupila na Jihočeskou univerzitu 
v Českých Budějovicích, kde jsem nejprve 
studovala v bakalářském a později i v magist-
erském studiu obor Účetnictví a finanční řízení 
podniku. Po ukončení studia jsem nastoupila 
do jedné společnosti na pozici finanční účet-
ní. Po nějaké době se mi naskytla příležitost 
a já jsem začala pro jednu větší společnost 
externě zpracovávat mzdovou agendu. No 
a v tom samém roce jsem ještě kandidovala 
do zastupitelstva obce Sedlice (u Rožmitálu 
pod Třemšínem), kde jsem už sedmým rokem 
neuvolněnou starostkou. Takže náplň mojí 
práce je opravdu různorodá... a je o samých 
starostech nejrůznějšího druhu:-)

Jaké to je pracovat v komunální politice, 
co vás v práci těší, s čím máte starosti, co je 
ve vaší obci zajímavého pro turisty?

Musím říct, že pracovat v komunální 
politice je opravdu zajímavé, ale na druhou 
stranu náročné. Já jsem neuvolněná starostka, 
to znamená, že ke svojí funkci mám ještě 
zaměstnání. Já jsem vlastně takový přírodní 
úkaz :-) řekla bych. Během sedmi let, co 
dělám starostku, se mi narodila dvojčata On-
dra  a Natálka, jsou jim téměř 4 a půl roku, 
a nečekaný benjamínek Vojta, kterému je  16 
měsíců. Takže bez pomoci rodiny  bych pra-
covat opravdu nemohla. Je opravdu náročné 
to všechno skloubit dohromady. Buď jsem 
s rodinou, pracuji na obci nebo jsem zrovna 
externí mzdovou účetní.

Naše obec dostala dotaci na část nového 
vodovodu. Takže to nás nyní hodně zaměst-
nává. Řešíme dotaci na opravdu lesní cesty, 
máme dotaci na zateplení veřejné budovy 
v místní části Hoděmyšl, takže opravdu se 
nenudíme. Mám pocit, že té práce je čím dál 
víc a času čím dál méně. Hlavně mám pocit, 
že nikdy není hotovo, což je zase na druhou 
stranu dobře, protože jen pak v této situaci 

děláte neustále maximum pro rozvoj obce. 
Není to jen o té práci samotné, je to o lidech, 
o jejich zájmech, mnohdy protichůdných, 
o životě v tom daném místě. Je opravdu 
těžké balancovat mezi tím vším. Většinou je 
to tak, že co je jednomu příjemné a hodnotí 
to kladně, druhý má k tomu negativní postoj. 
A tak tento pocit má asi každý starosta, člověk 
se nezavděčí všem. Já budu a jsem spokojená 
s tím, že si  sama pro sebe můžu říct, že jsem 
ze sebe vydala maximum. A to, jestli někdo 
přijde a pochválí, je pro mě přidaná hodnota 
toho všeho.

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

Tak určitě to bylo účetnictví a ekonomie. 
Musím říci, že tyto předměty mi šly tak 
nějak samy a já se na ně ani nemusela moc 
připravovat. Takže navazující vysokoškolské 
vzdělání v oboru bylo nasnadě. A musím říci, 
že paní profesorka Prokopcová nám dala úpl-
ně skvělou a celistvou průpravu účetnictvím. 
Dokonce mám pocit, že po maturitě jsem měla 
lepší přehled a jistotu, než po ukončení vejšky.

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

Určitě je důležité vědět, že to, pro co jsem 
se rozhodla, je pro mě to správné. Pak je třeba 
se zakousnout a makat. Protože střední škola 
může poskytnout svým studentům skvělé 
základy pro další studium anebo výchozí 
pozici do prvního zaměstnání. Je pravda, že 
je dnes problém s nedostatkem pracovníků. 
Ale je třeba si uvědomit, že nikdo nebude živit 
člověka jen proto, aby obsadil volnou pozici.

Když něco umíte, tak to ukažte a rozhod-
ně se dál vzdělávejte a načerpávejte nové 
informace.... protože svět se neustále mění 
a daňové zákony s ním :-)

Člověk by měl znát svoji cenu, mít zdravé 
sebevědomí, ale na druhou stranu je dobré brát 
životní i profesní výzvy a příležitosti s jistou 
dávkou pokory.

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

Myslím, že jsem tehdy žádná očekávání 
neměla. Asi jsem o tom po pravdě ani moc 

nepřemýšlela. A možná i proto jsem byla pak 
tak mile překvapená. Odnesla jsem si spoustu 
skvělých zážitků, dobrých, i těch horších, ale 
na všechny dnes ráda vzpomínám. Poznala 
jsem spoustu lidí, zažila opravdová přátelství, 
dostala jsem kvalitní vzdělání.

Myslím, že bych neměnila. Určitě bych 
neměnila. Vím, že je dobře, že jsem na SOŠ 
Blatná byla. Byla to má nejlepší studijní léta. 
Dnes vidím, že jsem vytěžila maximum.

Na co rád vzpomínáte?
Jeee, tak to bude opravdu nadlouho. Je-

likož jsem bydlela na intru, tak mám dvojí 
zážitky, ty školní a internátní. Život na intru, 
to je jedna velká kapitola. Začátky pro mě 
nebyly lehké. Přece jen to byla změna. Noví 
lidé, nové prostředí. Ale po čase si to sedlo 
a já našla, nebojím se říct, životní kamarád-
ku, Lenku Kloučkovou (Vaškovou) a za to 
jsem opravdu ráda. Ráda také vzpomínám 
na hodiny angličtiny a češtiny s paní profe-
sorkou Koubkovou. Nelze také zapomenou 
na zkoušení Tomáše Bláhy z čehokoliv. Jeho 
zkoušení bylo nefalšovaným šoumenstvím, 
které pobavilo celou třídu, nikoliv pokaždé 
vyučujícího. Ráda vzpomínám na vycházky, 
kdy jsme vyrazily s holkami za vírem „vel-
koměsta“ :-)

Pěkné vzpomínky mám i na lyžák, 
na chmel, vzpomínám na spolužáky, učitele... 
na naši třídní profesorku paní Hanu Augusti-
novou, která je opravdu báječný člověk.

Jaké země jste služebně navštívila?
Bohužel žádné.

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

Protože jsem pracující máma, tak to není 
úplně jednoznačné. Myslím, že to, jestli jsem 
byla v životě úspěšná, dokáži posoudit s od-
stupem času. Rozhodně bych za svůj osobní 
úspěch považovala, kdybychom s manželem 
ze svých dětí vychovali slušné lidi, kteří se 
ničeho nebojí, neztratí se ve světě a vždycky 
si k nám rádi najdou cestu zpátky. A určitě 
za svůj další osobní úspěch budu považovat 
situaci, kdy si řeknu, že to, co jsem dělala, 
dělala jsem na maximum, a nemám se za co 
stydět a ničeho nelituji.

Co byste popřála svým bývalým učitelům 
a naším žákům?

Všem učitelům přeji pevné nervy a radost 
z učení. Přeji jim, aby vzpomínali tak rádi oni 
na nás, jako my vzpomínáme na ně. Žákům 
přeji,  aby si střední užili, protože to je bezva 
jízda, i když někdy kostrbatá.

V dnešním rozhovoru vzpomíná Ing. Zuzana Šourková /Hessová/
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Milí, zlatí! 

My, hajanské čarodějnice, 

Vás srdečně zveme 

na 

 

Sraz 30.4. v 19,00 hod před hospodou 

Lampionový průvod 

Opékání vuřtů 

Pálení čarodějnice 

Posezení v hajanské hospodě 

Hraje country skupina Š-umíci 

Velikonoce v Hněvkově
V Hněvkově na Velký pátek byl naplánovaný výlov Před-

ního rybníka.  Obava byla z vývoje počasí, ale vše dopadlo 
nad očekávání dobře.

Rybník ukázal i některé trofejní kousky a ty byly vráceny 
do vody. Děti vydat-
ně pomáhaly i když 
se do holínek dosta-
lo bahno. Na hrázi 
přihlíželo množství 
diváků i čtyřnohých 
miláčků.

text, foto: Petr Vích

Vítání ptačího zpěvu 2017 Tchořovice u Blatné
Tradiční ornitologická vycházka pro veřejnost „Vítání ptačího 

zpěvu“ proběhne opět i na Blatensku, a to ve sváteční pondělí 8. května 
2017, sraz v 8:15 v TCHOŘOVICÍCH u BLATNÉ na zastávce ČD. 
49°26.31865‘N, 13°48.59068‘E)Z Blatné je možné přijet na kole, 
autem či přijít pěšky (pěkná trasa vede přes Řečici kolem Hajanské-
ho rybníka). Kdo se mailem předem nahlásí, a přijede do Tchořovic 
do 6:52 (čas příjezdu vlaku od Blatné), uslyší po ránu nejvíc ptáků 
a může se zúčastnit už začátku doprovodné kroužkovací akce, ukázku 
kroužkování ale uvidí všichni účastníci. Vycházka povede k rybníku 
Hořejší a do lesa „Bažantnice“ s kolonií volavek popelavých, případně 
až na hráz rybníka Nového a k bývalému letišti. Bude možné vidět 
některé ptáky i z bezprostřední blízkosti při ukázce jejich kroužkování 
a opětovném vypouštění do přírody. Hlasy zajímavých druhů, které 
ještě neuslyšíme naživo, budou reprodukovány z nahrávek. Vhodná je 
obuv do mírného vlhka a dalekohled. K dispozici bude i velký stativový 
dalekohled. Budou rozdány informační materiály o ptácích, vycházka 
je vhodná i pro děti, pro které budou připraveny jednoduché soutěže. 
Možná uvidíme či uslyšíme i „ptáka roku 2017“, kterým ornitologové 
vyhlásili datla černého (v Blatné jsou samozřejmě datel i strakapoud 
dlouhodobě velmi populární šplhavci a zřejmě ptáka roku předsta-
víme na speciální akci, termín upřesníme…) Účastníci vycházky se 
dozvědí i o blatenských čápech (letos opět nezimovali a v polovině 
dubna byl na hnízdě bohužel jen jeden z nich) a o poštolkách z hnízda 
sledovaného webkamerou na balkoně domova mládeže SOŠ Blatná. 

Odkaz na webkameru najdete v aktualitách na webu školy www.blek.
cz nebo na níže uvedeném webu ČSOP. Přenos z hnízdění zaměstnanci 
a žáci školy zajišťují již od roku 2009. Vycházku připraví blatenští 
ornitologové (členové České společnosti ornitologické a Jihočeského 
ornitologického klubu) ze ZO Českého svazu ochránců přírody Blatná, 
hlavními organizátory jsou Petr Pavlík a kroužkovatel Petr Louda. 
Kontakt csopblatna@seznam.cz a bližší informace i z minulých vy-
cházek na www.csop.cz/blatna 

Petr Pavlík

  SBOR DOBROVOLNÝCH  
HASIČŮ BLATNÁ 
 

   pořádá 
každoroční pálení čarodějnic 
 
  Kdy:   30. dubna 2017 
  Kde:   Hasičská zbrojnice 
  Čas:    od 20.00 hodin 
 
  Občerstvení zajištěno! 
Srdečně zvou pořadatelé! 
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Historie téměř detektivní.

Druhý život pánů z Rozdražova
Když český historik Jiří Rak v roce 1994 

vydával knihu „Bývali Čechové. České histo-
rické mýty a stereotypy.“, neoháněl se ještě ani 
pojmem paměť nebo „druhý život“, který se 
běžně vyskytuje v postmoderní historiografii. 
Nám ovšem je již známo, že historie je látkou, 
kterou nelze podchytit, avšak můžeme ji 
sledovat zpovzdálí. Samotný obor nepřináší 
aktuální ponaučení, ale již tolikrát zmíněné 
sebeurčení jedince i společnosti ve spektru 
historického myšlení. Na tyto aspekty histo-
rické vědy poukázal Simon Schama srovná-
vajíce obrazy generála Jamese Wolfea, který 
znovuožívá jako padouch a zároveň i jako 
hrdina při dobývání Québecu v roce 1759. 
Tyto dějinné informace jsou součástí identi-
ty skupin obývajících Kanadu, které ovšem 
mají odlišné historické povědomí. Obdobnou 
diferenciaci názorů objevujeme i v české his-
toriografii Blatenska, a to přesněji v případě 
rodu Rozdražovských. 

Tito páni jsou v oficiální městské historio-
grafii pojímáni oproti ostatní vrchnosti v dosti 
negativním obraze. Dnes se v našem pří-
spěvku vydáme po stopách tohoto „druhého 
života“ pánů z Rozdražova. Blatná se dostala 
do majetku Jana z Rozdražova již v roce 1577. 
Protože to byla polská šlechta, nebyli jí jako 
cizímu elementu nakloněni prý ani sousedé. 
O těchto rozepřích napsal Jan Pavel Hille 
v případě sporu Václava Loreckého, který měl 
být napaden Janem z Rozdražova, a to dokon-
ce až do krve. Půtky mezi šlechtou nelze brát 
pouze z hlediska národního, jak autor nazna-
čil, avšak důležitá je samotná politika, která je 
v této době vyjádřena náboženstvím, přesněji 
protestanstvím a katolictvím. Politické zamě-
ření Rozdražovských lze snadno odhadnout 
nejen svědectvím obsaženým v instrukcích 
městu Blatná z roku 1604, kde je vyvyšováno 
katolictví, ale také událostmi během třicetileté 
války. Tehdy se na Blatnou vrhlo nejen Mans-
feldovo vojsko, ale i protestanté z okolí, aby 
využili oslabené postavení Rozdražovských, 
kteří se museli přesunout do opozice. Takové 

rozpory mezi sousedy nejsou nic nového pro 
Blatnou, když si připomeneme Zdeňka Lva 
z Rožmitálu, který byl slovně napadán v sati-
rickém Luciperově listě sepsaném Oldřichem 
z Kalenic a na Škvořeticích. 

Vraťme se ovšem k městské historiografii 
ve vztahu k pánům z Rozdražova. První po-
bouřená zpráva pochází až z roku 1604, kdy 
Václav z Rozdražova zakoupil dům krejčího 

Adama Klemense (dnes hotel Beránek) a ná-
sledně zde zřídil hostinec. To by ještě měš-
ťanům asi nevadilo, ale šenkování panského 
piva již brali jako neoprávněný zásah do svého 
hospodářství. Kronikář Rudolf Stejskal se 
zmiňuje sice o jakémsi ústním příslibu zrušení 
tohoto domu ze strany hraběte, avšak neznáme 
žádný písemný záznam. Zdá se, že Rozdra-
žovští byli dosti bohatí a obratní v rozšiřování 
svých majetků, neboť již roku 1610 přidali 
ke svému majetku další statky i ze vzdálenější 
osady Roudné. Vždy se jednalo o stejnou 
proceduru. Purkmistr a konšelé odhadli cenu, 
za kterou to následně Václav odkoupil se 
svobodným svolením vlastníka, tedy města. 

Tady je ovšem nutno podotknout, že vrchnost 
mohla zasahovat do obsazování úřadů konšelů 
a purkmistra města Blatná. Hrabě měl v rukou 
nátlakový mocenský mechanismus, který 
zřejmě i využíval. Následné zchudnutí města 
z příčiny třicetileté války obrátily ekonomické 
zájmy obce k znovuzískání svých majetků.

František Ignác z Rozdražova však nepo-
ciťoval nutnost se revanšovat městu, neboť 
nic od svých poddaných nepotřeboval. Měl 
statky, které mu přinášely peníze a od svých 
poddaných mohl nadále vybírat dohodnuté 
poplatky. V nejhorším mu mohl připadnout 
jejich majetek, který by byli nuceni prodat. 
Blatenští se proto nikdy nedočkali konfirmace 
svých listin a ani dalších rozsáhlých práv, 
jako u předchozích pánů. Neměli na svou 
vrchnost žádnou páku, jen nekonečné prosby, 
které ovšem nemusely být vyslyšeny. Za to, 
že byli Rozdražovští celkem finančně nezá-
vislí a podnikaví, si rod vysloužil svůj „druhý 
život“ zlých pánů, kteří obec jen ochuzovali, 
kteří ji během války nepřispěchali na pomoc, 
kteří nedokázali vyjádřit vděk a kteří ji okrá-
dali odkupy. 

Pokud pohlédneme na všechny tyto 
události z pohledu vrchnosti, přistupovala 
ke svým poddaným shovívavě. Dala jim školu 
a udržela je při správné víře. Během třicetileté 
války se pokoušela u svých sousedů a přátel 
zajistit nějakou posádku, která by město chrá-
nila. A samozřejmě se pokoušela jako správný 
podnikatel rozšiřovat své statky a správně 
se o ně starat. Vše legální cestou za pomoci 
peněz a svého postavení. 

Hledáme-li pravdu v kterémkoliv čase, 
narazíme vždy na odlišné pohledy. Podstatná 
je kritická metoda myšlení, kdy se pouze neza-
štiťujeme tradicí nebo autoritou, protože obě 
entity nás mohou dovést na tenký led inter-
pretací. Pevnou půdu nalezneme snad v onom 
uvědomění si blízkosti skutečnosti, která je 
neuchopitelná, ale pochopitelná. Příkladný je 
rod hrabat z Rozdražova, který byl úspěšný 
ve svém podnikání, ale příliš agresivní pro 
politiku města Blatná. 

Petr Chlebec 
Městské muzeum Blatná

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, vstup do kaple 
Rozdražovských. (foto J. P. Hille).

Neradi „KUPUJETE ZAJÍCE V PYTLI“?
Také jste dospěli do věku, a k přesvědčení, že prostý přirozený 

pohyb Vám k udržení dobré tělesné „schránky“ už nestačí? Ale KDE, 
JAK, ČÍM začít a přitom si neublížit…?

Naštěstí jsme v době podobných otázek ne/náhodou potkali paní 
Elen z Ruska; bohužel, až v Jeseníku.Až tam Vy ale tentokrát 
nemusíte!

Ukázku jejího umu můžete zhlédnout už 5. května v Blatné, 
a v příp. zájmu pak na podzim, také „doma“ už cíleně, absolvovat 
její „intenzivní“ krátký kurz (13. – 15.10. 2017).

Zdánlivá jednoduchost cvičení nadchne i mnohé muže, nebo 
úplné začátečníky, handicapované, starší, atd. Ostatní, dosud ne-
jmenované, paní Elen zas získá třeba erudovaným, ale nenásilným 
přístupem, příkladem, nebývalou pracovitostí, roztomile bohatou 

češtinou... Její český manažer - vozíčkář dosáhl tímto cvičením 
neuvěřitelné zázraky! Jiný zas, že skoro vše se děje ve stoje (na vo-
zíku/židlích), bez rizika prochladnutí, válení se, na ne vždy čistých, 
podlahách či karimatkách.

Podle jejích návodných DVD pak lze pravidelně samostatně cvičit 
jak doma, tak i venku. Alespoň 3x v týdnu, a výsledky brzy pocítíte! 
Manžel ji doporučuje známým, nechce už chodit cvičit jinam; a to 
je u chlapa vskutku co říct.

Využijte tedy nebývalé příležitosti, kterou nám v Blatné „ze 
známosti“ brzy dopřeje, a přijďte se osobně přesvědčit, nebo snad 
dokonce nadchnout, stejně jako se událo nám, čtyřem naprosto roz-
dílným lidem, loni v Jeseníku.             Marcela Veselá

Info ohledně místa konání a hodiny najdete v kulturním kalen-
dáři na straně 11.
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Kulturní  kalendář

29. 4. SOBOTA | FLASHMOB
nám. J. A. Komenského
Potřetí se Blatná zapojuje do celorepubli-
kového projektu FLASHMOB v rámci oslav 
Mezinárodního dne Tance. Jedna hudba, 
jedna choreografie a stovky či tisíce taneč-
níků, kteří ve stejný den a ve stejný okamžik 
vzdávají hold tanci! Již potřetí se nacvičo-
vání společné choreografie ujala Veronika 
Loukotová, vedoucí tanečního oboru v ZUŠ 
Blatná. A bez nadsázky lze napsat, že kaž-
dý rok stoupá o Flashmob zájem víc a víc. 
Těšíme se na setkání s vámi v roztančené 
Blatné. A připojujeme poselství k letošní-
mu Mezinárodnímu dni tance, jehož autor-
kou je Trisha Brown, americká tanečnice a 
choreografka: 
Tanečnicí jsem se stala proto, že jsem 
toužila létat. Dojímala mě dokonalost 
zemské přitažlivosti. V mých tancích 
není žádný skrytý smysl. Jsou duchov-
ním cvičením v tělesné podobě.
Tanec komunikuje a rozšiřuje univerzál-
ní jazyk, plodí radost, krásu a pokrok 
v lidském vědění. Tanec je kreativita… 
stále nová… kreativita myšlení, příprav, 
provedení a prezentace. Naše těla jsou 
nástroji výrazu, nikoliv médiem repre-
zentace. Tento pohled osvobozuje naši 
tvořivost, což je ta nejpodstatnější lekce 
a dar umělecké činnosti.
Život umělce nekončí s věkem, jak se do-
mnívají někteří kritici. Tanec tvoří lidé, 
lidé a myšlenky. Coby publikum si mů-
žete tvůrčí impuls vzít s sebou domů a 
využít jej ve svém každodenním životě.
Toto poselství je určené tanečníkům a mi-
lovníkům tance po celém světě. Publiko-
váno bylo také jako pocta Trishe Brown, 
která zesnula 18. března 2017. Text z jejích 
písemností a prohlášení sestavila její blíz-
ká spolupracovnice Susan Rosenbergová. 
Najdeme v něm její pohled na její práci a 
hodnoty, které vyjadřuje.
Program:
15:00 | prezentace blatenských tanečních 
souborů
16:00 | Flashmob

29. 4. SOBOTA | 21:00 |
KŘEČOVÝ ŽÍLY: KONCERT A KŘEST 
NOVÉHO ALBA PELIKÁN
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

3. 5. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
Nám. Míru 212, II. Patro

4. 5. ČTVRTEK | 11:10 – 11:50 |
PRŮJEZD HISTORICKÝCH VOZIDEL 
BLATNOU
Pořadatel: Klub 3. Armády Plzeň, Old Car 
Rangers Praha a město Blatná

8. 5. PONDĚLÍ | 08:15 |
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Tchořovice u Blatné
Sraz na vlakové zastávce. 
Pořadatel: ZO ČSOP Blatná

7. + 8. 5. | JAZZ DAY 2017 

Program:

7. 5. NEDĚLE | NÁDVOŘÍ ZÁMKU | vstup 
volný
18:00 | premiérová SWINGOVÁ TANČÍRNA
Swingová tančírna i pro úplné začátečníky. 
Pojďte s námi rozhýbat Jazz Day v rytmu 
swingu. Pod vedením profesionálních lek-
torů se naučíte pár základních tanečních 
kroků a společně se naladíme na Jazz Day. 
Tančírna je otevřena všem, ať už úplným 
začátečníkům nebo i zkušenějším v tanci. 
Výhodou je přijít v páru :-) K dispozici bude 
také dětský koutek, kam budete moct od-
ložit své ratolesti v průběhu workshopu. 
Zájemci o tančírnu i dětský koutek, hlaste 
se nám prosím na tel: 734 274 292 do po-
ledne 7. 5.
20:30 | promítání filmu: SLADKÝ NIČEMA 
Woodyho Allena (Allenova pocta jazzu)

8. 5. PONDĚLÍ | SOKOLOVNA BLATNÁ + 
NÁDVOŘÍ ZÁMKU | Vstupné (zámek): 
150/100 Kč
13:00 | slavnostní průvod městem k Soko-
lovně | od Labutě k Sokolovně
13:15 | H-Band | Swingový orchestr ZUŠ 
Blatná | Sokolovna Blatná
13:30 | připomenutí konce druhé světo-
vé války, slavnostní proslovy | Sokolovna 
Blatná
13:45 | H-Band | Swingový orchestr ZUŠ 
Blatná | Sokolovna Blatná
14:15 | slavnostní zahájení festivalu na 
nádvoří zámku
14:30 | Swingový orchestr FOR EVER-
GREENS | ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod 

Třemšínem | zámek
15:30 | YVONNE SANCHEZ A PEDRO TA-
GLIANI | jazz s latinsko-americkými rytmy 
| zámek
17:00 | BACK SIDE BIG BAND, Praha | mo-
derní, energický jazzový orchestr | zámek
18:30 | SZIDI TOBIAS & BAND | nezamě-
nitelný hlas persony (nejen) jazzové scény 
| zámek

28. 4. PÁTEK | 20:00 |
THE CIRCLE 
Drama/Sci-Fi v původním znění s titulky | 
USA/Spojené arabské emiráty 2017 | 90min 
| Nevhodný mládeži do 12 let | 110 Kč

30. 4. NEDĚLE | 15:00 |
POHÁDKY ZA DVĚ PĚTKY | FIMFÁ-
RUM JANA WERICHA
Pásmo oblíbených klasických animova-
ných pohádek | 20 Kč

3. 5. STŘEDA | 19:00 |
KRÁSKA A ZVÍŘE
Rodinný/fantasy/muzikál v českém znění 
| USA 2017 | 130min | Mládeži přístupný | 
100 Kč

4. 5. ČTVRTEK | 14:00 |
KINO (NEJEN) PRO SENIORY: 
SATURNIN

5. 5. PÁTEK | 20:00 |
GHOST IN THE SHELL
Sci-Fi/akční/drama v původním znění s 
titulky | USA 2017 | 106min | Nevhodný 
mládeži do 12 let | 110 Kč

10. 5. STŘEDA | 19:00 |
STRÁŽCI GALAXIE 2 
Komedie/akční v původním znění s titulky 
| USA 2017 | 136min | Nevhodný mládeži 
do 12 let | 120 Kč

12. 5. PÁTEK | 20:00 |
I DVA JSOU RODINA
Komedie/drama v původním znění s titul-
ky | Francie/VB 2016 | 118min | Nevhodný 
mládeži do 12 let | 100 Kč

Městská knihovna Blatná
VE ČTVRTEK 11. 5. BUDE Z DŮVODU NÁKU-
PU KNIH NA KNIŽNÍM VELETRHU ZAVŘENO
Pro dospělé:

2. 5. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME… a procvičujeme 
svoje smysly

9. 5. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |   
ČTEME, PLETEME… a předvádíme, 
že sukně a šaty dělají ženu

Pro děti:

KŘÍŽOVKA PRO DĚTI

12. 5. PÁTEK | 14:00 – 16:00 |
PŘÁNÍČKO PRO MAMINKU

 Akce

 Kino

 Knihovna
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nám. J. A. Komenského
Potřetí se Blatná zapojuje do celorepubli-
kového projektu FLASHMOB v rámci oslav 
Mezinárodního dne Tance. Jedna hudba, 
jedna choreografie a stovky či tisíce taneč-
níků, kteří ve stejný den a ve stejný okamžik 
vzdávají hold tanci! Již potřetí se nacvičo-
vání společné choreografie ujala Veronika 
Loukotová, vedoucí tanečního oboru v ZUŠ 
Blatná. A bez nadsázky lze napsat, že kaž-
dý rok stoupá o Flashmob zájem víc a víc. 
Těšíme se na setkání s vámi v roztančené 
Blatné. A připojujeme poselství k letošní-
mu Mezinárodnímu dni tance, jehož autor-
kou je Trisha Brown, americká tanečnice a 
choreografka: 
Tanečnicí jsem se stala proto, že jsem 
toužila létat. Dojímala mě dokonalost 
zemské přitažlivosti. V mých tancích 
není žádný skrytý smysl. Jsou duchov-
ním cvičením v tělesné podobě.
Tanec komunikuje a rozšiřuje univerzál-
ní jazyk, plodí radost, krásu a pokrok 
v lidském vědění. Tanec je kreativita… 
stále nová… kreativita myšlení, příprav, 
provedení a prezentace. Naše těla jsou 
nástroji výrazu, nikoliv médiem repre-
zentace. Tento pohled osvobozuje naši 
tvořivost, což je ta nejpodstatnější lekce 
a dar umělecké činnosti.
Život umělce nekončí s věkem, jak se do-
mnívají někteří kritici. Tanec tvoří lidé, 
lidé a myšlenky. Coby publikum si mů-
žete tvůrčí impuls vzít s sebou domů a 
využít jej ve svém každodenním životě.
Toto poselství je určené tanečníkům a mi-
lovníkům tance po celém světě. Publiko-
váno bylo také jako pocta Trishe Brown, 
která zesnula 18. března 2017. Text z jejích 
písemností a prohlášení sestavila její blíz-
ká spolupracovnice Susan Rosenbergová. 
Najdeme v něm její pohled na její práci a 
hodnoty, které vyjadřuje.
Program:
15:00 | prezentace blatenských tanečních 
souborů
16:00 | Flashmob

29. 4. SOBOTA | 21:00 |
KŘEČOVÝ ŽÍLY: KONCERT A KŘEST 
NOVÉHO ALBA PELIKÁN
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

3. 5. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
Nám. Míru 212, II. Patro

4. 5. ČTVRTEK | 11:10 – 11:50 |
PRŮJEZD HISTORICKÝCH VOZIDEL 
BLATNOU
Pořadatel: Klub 3. Armády Plzeň, Old Car 
Rangers Praha a město Blatná

8. 5. PONDĚLÍ | 08:15 |
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Tchořovice u Blatné
Sraz na vlakové zastávce. 
Pořadatel: ZO ČSOP Blatná

7. + 8. 5. | JAZZ DAY 2017 

Program:

7. 5. NEDĚLE | NÁDVOŘÍ ZÁMKU | vstup 
volný
18:00 | premiérová SWINGOVÁ TANČÍRNA
Swingová tančírna i pro úplné začátečníky. 
Pojďte s námi rozhýbat Jazz Day v rytmu 
swingu. Pod vedením profesionálních lek-
torů se naučíte pár základních tanečních 
kroků a společně se naladíme na Jazz Day. 
Tančírna je otevřena všem, ať už úplným 
začátečníkům nebo i zkušenějším v tanci. 
Výhodou je přijít v páru :-) K dispozici bude 
také dětský koutek, kam budete moct od-
ložit své ratolesti v průběhu workshopu. 
Zájemci o tančírnu i dětský koutek, hlaste 
se nám prosím na tel: 734 274 292 do po-
ledne 7. 5.
20:30 | promítání filmu: SLADKÝ NIČEMA 
Woodyho Allena (Allenova pocta jazzu)

8. 5. PONDĚLÍ | SOKOLOVNA BLATNÁ + 
NÁDVOŘÍ ZÁMKU | Vstupné (zámek): 
150/100 Kč
13:00 | slavnostní průvod městem k Soko-
lovně | od Labutě k Sokolovně
13:15 | H-Band | Swingový orchestr ZUŠ 
Blatná | Sokolovna Blatná
13:30 | připomenutí konce druhé světo-
vé války, slavnostní proslovy | Sokolovna 
Blatná
13:45 | H-Band | Swingový orchestr ZUŠ 
Blatná | Sokolovna Blatná
14:15 | slavnostní zahájení festivalu na 
nádvoří zámku
14:30 | Swingový orchestr FOR EVER-
GREENS | ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod 

Třemšínem | zámek
15:30 | YVONNE SANCHEZ A PEDRO TA-
GLIANI | jazz s latinsko-americkými rytmy 
| zámek
17:00 | BACK SIDE BIG BAND, Praha | mo-
derní, energický jazzový orchestr | zámek
18:30 | SZIDI TOBIAS & BAND | nezamě-
nitelný hlas persony (nejen) jazzové scény 
| zámek

28. 4. PÁTEK | 20:00 |
THE CIRCLE 
Drama/Sci-Fi v původním znění s titulky | 
USA/Spojené arabské emiráty 2017 | 90min 
| Nevhodný mládeži do 12 let | 110 Kč

30. 4. NEDĚLE | 15:00 |
POHÁDKY ZA DVĚ PĚTKY | FIMFÁ-
RUM JANA WERICHA
Pásmo oblíbených klasických animova-
ných pohádek | 20 Kč

3. 5. STŘEDA | 19:00 |
KRÁSKA A ZVÍŘE
Rodinný/fantasy/muzikál v českém znění 
| USA 2017 | 130min | Mládeži přístupný | 
100 Kč

4. 5. ČTVRTEK | 14:00 |
KINO (NEJEN) PRO SENIORY: 
SATURNIN

5. 5. PÁTEK | 20:00 |
GHOST IN THE SHELL
Sci-Fi/akční/drama v původním znění s 
titulky | USA 2017 | 106min | Nevhodný 
mládeži do 12 let | 110 Kč

10. 5. STŘEDA | 19:00 |
STRÁŽCI GALAXIE 2 
Komedie/akční v původním znění s titulky 
| USA 2017 | 136min | Nevhodný mládeži 
do 12 let | 120 Kč

12. 5. PÁTEK | 20:00 |
I DVA JSOU RODINA
Komedie/drama v původním znění s titul-
ky | Francie/VB 2016 | 118min | Nevhodný 
mládeži do 12 let | 100 Kč

Městská knihovna Blatná
VE ČTVRTEK 11. 5. BUDE Z DŮVODU NÁKU-
PU KNIH NA KNIŽNÍM VELETRHU ZAVŘENO
Pro dospělé:

2. 5. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME… a procvičujeme 
svoje smysly

9. 5. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |   
ČTEME, PLETEME… a předvádíme, 
že sukně a šaty dělají ženu

Pro děti:

KŘÍŽOVKA PRO DĚTI

12. 5. PÁTEK | 14:00 – 16:00 |
PŘÁNÍČKO PRO MAMINKU

 Akce

 Kino

 Knihovna

Výtvarná dílnička pro děti, kde si mohou 
vyrobit dáreček pro maminku ke Dni 
matek.

28. 4. PÁTEK | 18:00 |
KAVÁRENSKÝ KVÍZ
Kavárna KCAŽ
Týmový vědomostní kvíz o ceny! Přijďte 
otestovat své všeobecné znalosti a přitom 
se pobavit s přáteli! Týmy 2-6 lidí, startov-
né 20 Kč/osoba.

2. 5. ÚTERÝ | 9:30 |
PODPŮRNÁ SKUPINA PŘI KOJENÍ A 
KONTAKTNÍM RODIČOVSTVÍ
Kavárna, KCAŽ
Květnové téma je: Bonding, samopřisátí po 
porodu. Vstupné: 40 Kč (každý pátý vstup 
zdarma). Lektorka: Markéta Koubková.

5. 5. PÁTEK |17:00-20:00 |
Elena Tomilina: SEMINÁŘ | CESTA 
KE ZDRAVÍ A DLOUHOVĚKOSTI
Místo konání: Domov pro seniory
Nutná rezervace místa přihlášením na tel.: 
603 395 160. Vstupné dobrovolné.

6. 5. SOBOTA | 13:00 – 16:00 |
PIKNIK S PORODNÍ ASISTENTKOU
Husovy sady
Vezměte s sebou deku, něco na zub, děti a 
dobrou náladu. Pořádá: Markéta Koubko-
vá.

9. 5. ÚTERÝ | 18:00 |
KINOKAVÁRNA: 
ÁJURVÉDA – UMĚNÍ BYTÍ
Kavárna, KCAŽ 
Chcete změnit svůj život a být bez nemocí? 
Nevíte, kudy vede cesta k dlouhověkosti? 
Metody a přístupy prověřené tisíciletími se 
nyní objevují díky řadě léčitelů i v ČR | 102 
min | Vstup volný

12. 5. PÁTEK | 18:00 |
KAVÁRENSKÝ KVÍZ
Kavárna, KCAŽ
Přijďte otestovat své všeobecné znalosti, a 
přitom se pobavit s přáteli! Týmy 2-4 oso-
by, startovné 20 Kč/osoba.

13. 5. SOBOTA | 9:00 – 12:00 |
ÁJURVÉDA | TICHÁ MEDICÍNA 
PŘÍRODY III.
Velká klubovna, KCAŽ
Tentokrát budeme dle ájurvédy cvičit. 
Vstupné dobrovolné.

13. 5. SOBOTA | 13:00 – 19:00 |
JEDLÉ KCAŽ III.
Terasa, KCAŽ
Výroba potřebného materiálu pro sázení 
a vytvoření komunitní zahrady, specifika 
vyjdou z plánovacího dubnového setkání, 
materiál budeme mít, šikovné ruce potře-
bujeme!

KAŽDÝ ČTVRTEK | ATELIÉRY
Suterén, KCAŽ
4. 5. | 18:00 | LINORYT

11. 5. | 18:00 | ŠPERKOVÁNÍ

1. 5. - 31. 5. | OK - OTEVŘENÁ 
KAVÁRNA | LUKÁŠ CHVÁTAL

4. 4. – 30. 6. | GALERIE FOTOGRAFIE 
SPEKTRUM: MILAN FARA - 
BALLETTO

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovna
Středa 17:00 ANGLIČTINA PRO 
  ZAČÁTEČNÍKY
  18:00 ANGLIČTINA
Čtvrtek  17:00 NĚMČINA 
  18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE
  17:00 ŠPANĚLŠTINA 
  (každý sudý čtvrtek)

PO – ÚT | 8:00 – 15:00 | STŘEDY | 8:00 -
12:00 | SKS TRICYKL – SOCIÁLNÍ PORA-
DENSTVÍ
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 PONDĚLÍ | 15:00 - 16:00 |
STP CVIČENÍ PRO MLADŠÍ I STARŠÍ
Velká klubovna, KCAŽ
Pořádá: STP Blatná

KAŽDÉ LICHÉ PONDĚLÍ | 15:30 - 16:30 |
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.

NÁPRAVA ŘEČI
Klubovna, KCAŽ
Sudé pondělí | 15:00 – 16:00 | + Sudé středy 
| 15:00 - 17:00 | 
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková,  
tel.: 602303083
Liché úterý | 15:00 - 18:00 |
Kontakt: Mgr. Květa Zbíralová 
 tel. 606 655 713

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

KAŽDOU STŘEDU | 15:00 - 16:00 |
ZPÍVÁNÍ PO O
Kavárna, KCAŽ

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

3. 4. – 31. 5. | GALERIE V ÍČKU: 
JOSEF SYNEK / HLAVNĚ HLAVY
Infocentrum Blatná

25. 5. – 31. 8. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO 
NÁRODA
Městské muzeum Blatná
VERNISÁŽ: 25. 5. ČTVRTEK | 17:00 |
Výstava obřího leporela vychází ze stej-
nojmenné knihy výtvarnice a spisovatelky 
Lucie Seifertové, za kterou získala nejedno 
ocenění. Leporelo bylo zvětšeno do nadži-
votní velikosti a zábavnou formou vás pro-
vede českou historií. Výstava je obohacena 
o hravé interaktivní prvky a střípky z bla-
tenské historie.

18. + 19. 5. | STUDENTSKÝ DEN 

Program:
18. 5. ČTVRTEK | 17:00 | COLOR RUN 

Rozbíháme Studentský den! Pojďte ho roz-
běhnout s námi a pěkně barevně. Vybíhá-
me v 17:00 od ZŠ J. A. Komenského, trasa 
povede městem, maximální délka do 3km.

19. 5. PÁTEK | 14:00 | nám. J. A. Komenského
Těšte se na letošní našláplý program. Za-
hrají vám Harryho ledvina, Křečový žíly, 
Pakáš, Loretto Carpenter Store nebo taky 
RYBIČKY48! 
K tomu se připravte na spoustu zážitko-
vých aktivit jako je horolezecká stěna, slac-
kline, žonglování, vytvoříme pro vás piknik 
zónu se skvělým občerstvením, čeká na 
vás parkour exhibice a mnoho dalšího. Po-
drobný program sledujte na www.ckvb.cz 
nebo na Facebooku Centra kultury. Vstup-
né nevybíráme.

 Výstavy

 Těšte se

 Komunitní centrum
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Sport

Turnaj v rakouském 
Rohrbachu

Víkend 8. a 9. dubna byl pro blatenské 
judisty ve znamení turnaje v malebném měs-
tečku na jižní straně Šumavy - v rakouském 
Rohrbachu. Letošní ročník byl rozdělen 
na dva dny – v sobotu zápasili mláďata 
a mladší žáci a v neděli se odehrávaly souboje 
staršího žactva a dorostenců. Na tento silně 
obsazený mezinárodní turnaj vyrazila i po-
četná skupina blatenských judistů (v sobotu 
7 a v neděli 5 závodníků).

V sobotu byla na blatenských závodnících 
vidět velká nervozita z neznámého prostře-
dí, z čehož je často probral až tvrdý dopad 
na žíněnku v prvním zápase. Nejlépe si vedl 
ve své kategorii Štěpán Kalužík, který si při-

psal 3 výhry a 2 prohry a celkově skončil na  
5. místě. Alespoň jednu výhru si připsali To-
máš Schwarz a Václav Turek. Tito dva judisté 
byli kousek od postupu do vyřazovacích bojů, 
ale své rozhodující zápasy nezvládli. Dobře 
si vedl i Jiří Čadek, který svedl velmi dlouhý 
vyrovnaný zápas s rakouským protivníkem. 
Nakonec však prohrál. Ostatní borci bojovali 
hlavně s nervozitou.

V neděli už byla na našich starších zá-
vodnících vidět větší zkušenost a nadhled. 
Přeci jenom mají za sebou již mnoho těžkých 
utkání. Postavení na bedně vybojovali (shodně 
třetí místo) Ondřej Bubeník a Pavel Urban, 
kteří ve všech svých zápasech předvedli 
dobrý výkon. Pátá místa obsadili Jan Podlešák 
a Jaroslav Čadek. Bodově se naopak nedařilo 
Matěji Mužíkovi.

Celkově lze turnaj hodnotil jako úspěšný 
a všem borcům (hlavně těm na bedně) je 
potřeba gratulovat.

Oddíl juda děkuje rodičům, kteří ve svém volném čase zajistili dopravu na turnaj.
Více informací o oddíle juda v Blatné a o Sokolu Blatná na www.tjsokolblatna.cz, o DDM 

Blatná na www.ddmblatna.cz.                    Lukáš Kocourek

Ondřej Bubeník 3. místo. Pavel Urban 3. místo.

Vítězná suverenita blatenské školy
Jako učitelé jsme velmi potěšeni, když 

naši žáci dokážou projevit své kvality. Sna-
žíme se jim k tomu poskytnout co nejvíce 
příležitostí. Již počtrnácté jsme proto 11. 4. 
uspořádali tradiční Velikonoční turnaj v ku-
želkách, na který jsme si pozvali soupeře ze 
Strakonic, Písku a Volyně. 

Všichni členové smíšených šestičlenných 
družstev projevili své odhodlání a soutěživost. 
Protože šlo především o soutěž družstev, 
každý se snažil přispět svým nemalým dílem 
ke společnému úspěchu. 

Jako domácí jsme měli nepatrnou výhodu 
ve znalosti místního sportovního prostředí. 
Dvě předcházející páteční rána nám správce 
kuželny pan Köriš umožnil hodinový trénink 
na důležité zápolení. 

I přesto nás mile překvapilo, jak si naši 
vybraní svěřenci se suverenitou vedli v na-
pínavých soubojích. Jejich výkony předčily 
všechna očekávání a zasloužené vítězství bla-
tenského družstva ve složení N. Kalinová, L. 
Hejlová, A. Skalová, V. Junek, R. Chvátal a J. 
Svoboda bylo více než přesvědčivé. Dařilo se 
především dívčí části družstva, ale velký kus 
práce pro kolektiv odvedli i uvedení chlapci.

I v ostatních týmech se našel dostatek bor-
ců, kteří se bravurně vypořádali s nástrahami 
této zajímavé hry i přesto, že se v takovém 
prostředí ocitli poprvé. 2. místo si odvezli 

žáci a žákyně z Písku, 3. místo putovalo 
do Strakonic.

Ještě důležitější byla skutečnost, že v mís-
tě sportovní akce panovala příjemná a přátel-
ská atmosféra, kdy se členové jednotlivých 
týmů vzájemně povzbuzovali a dávali si cenné 
rady, jak na svůj úkol vyzrát. 

Nakonec byli spokojeni všichni přítomní 
a odvezli si jak diplomy, jež se každoročně 
inovují, tak zajímavé ceny, které obstarala 
ředitelka místní školy Mgr. R. Kocúrová 
s přispěním štědrého sponzorského daru. 
Dík patří také řediteli celého turnaje Mgr. B. 
Navrátilovi. Šlo o další příjemné dopoledne 
pro žáky, strávené ve společnosti nových 
kamarádů.

Mgr. Petr Šavrda 
ZŠ Holečkova

Vítězný tým.

V „Jižanském poháru“ se mariášníci 
z Blatenska neztratili

13. ročník „Jižanského poháru“ ve voleném mariáši nebyl v žádném případě smolný pro 
reprezentanty Blatenska. František Hokr z Blatné obsadil hezké šesté místo, Jiří Lis z Blatné 
skončil desátý a Václav Leština z Kadova může být pyšný na 24. příčku celkového žebříčku. 
Václav Kučera z Mirotic, kterého už ale všichni „přátelé žaludského esa“ berou jako „plno-
krevného“ buzičáka, opravdu zazářil- pronikl na bednu, pole číslo tři. Do „Jižanského poháru“ 
se zapojilo celkem 120 mariášníků, takže zmínění borci hájili čest rodné domoviny vskutku 
svědomitě a zaznamenali výrazný úspěch. Gratulujeme!

13. ročník se skládal z dvanácti turnajů. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 1. dubna 
2017 na půdě hostince „U Křížů“ v Budislavicích. 14. ročník „Jižanského poháru“ bude zahájen 
v říjnu 2017 v hospodě „U Čiláka“ v Buzicích na Blatensku.

Takže ať vám padá karta i „výhledově“!    Vladimír Šavrda
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Fotbalová nabídka a výsledky
29/4 OD 17 HODIN HOSTÍ „A“ TÝM NOVOU VES/ BRLOH
7/5 ZAJÍŽDÍ DO HRADIŠTĚ, BÉČKO ZAJÍŽDÍ 29/4 DO RADOŠOVIC
A 7/5 HOSTÍ OD 17 HODIN STŘELSKÉ HOŠTICE
Muži „A“ Blatná-Prachatice 1:1 (1:1) Motyka (p)

Muži „B“ Katovice B-Blatná 6:2 (3:1)

Ženy Hradiště-Blatná 3:1 (1:0) Kozáková

Dorost Katovice/Stř.Hoštice-Blatná 0:3 (0:1) Říha Jiří 2x, Míka

Žáci st. Blatná-Hradiště B 7:0 (4:0) Pícha 3x, Fořt Lukáš 3x, Habada

Minulé kolo
Muži „A“ Vacov-Blatná 3:2 (2:0) Šejvar, Hrubý

Muži „B“ Blatná-Čestice 7:1 (4:0) Peleška 3x, Vanduch, Hlaváč, Stulík, Šimůnek (p)

Ženy Hradiště-Blatná sobota 22.4. 13,30 hodin

Dorost Blatná-Poříčí 6:0 (3:0) Říha Jiří 2x, Vala, Houzar, Bláha Vojtěch, Chlanda Ondřej

Žáci st. Junior B-Blatná 1:3 (0:3) Fořt Lukáš 2x, Pícha

Naši nejmenší při zavádění hráčů při utkání 1. FK Příbram : Bohemians Praha 1905

Buzicemi se přehnala duhová vlna. „Lehká kavalérie“ 
v cyklistických dresech zde popáté vítala jaro

Buzice - Tak tohle opravdu nikdo nečekal! 
Dosavadní účastnický rekord na „Cyklis-
tickém odemykání studánek“, které pořádá 
rodinný kolektiv buzické hospůdky „U Či-
láka“ spolu se sportovní organizací SCV 
Blatná / nyní Prosport Blatná /, činil cca 130 
kolařů. Letos však byla nasazena laťka pod-
statně výš- krásné slunečné počasí vylákalo 
do Buzic na 5. ročník cykloturistického výletu 
pro všechny generace neuvěřitelných 200 
milovníků „ekologické jízdy“. Potěšitelná 
byla přítomnost početné dětské komunity. 
Ještě nikdy na této akci nechyběli vyznavači 
„cyklistické nostalgie“ se svými historickými 
kostitřasy. Nechyběli ani tentokrát. Dokonce 
i v tomto ohledu byl „trhnut“ rekord- na pat-
náctikilometrovou trasu vyrazilo dvanáct pánů 
a dvě dámy, oděných stylově podle prvorepub-
likové módy. „Přijeli jsme do Buzic většinou 
na našich velocipédech, aby pleť chytla barvu 
a nohy patřičný nátisk,“ smál se na startovní 
čáře sympatický majitel prvotřídní „kohou-
tovky“ z Jistebnice. Kromě zástupců starých 
zlatých časů z tohoto města se stali ozdobou 
pelotonu i jejich kolegové z Písku a Příbrami.

Daný okruh vedl opět z Buzic přes 
Skaličany do Střižovic, Chobota, k rozcestí 

„U ženatého dubu“, tudy zpět do Skaličan 
a konečně zase do Buzic. Povrch je z 95% 

asfaltový, takže problémy neměli ani jezdci 
na silničních strojích. Až na jednu účastnici, 
která při odbočování přepálila tempo a násled-
ně přelétla přes řídítka. Naštěstí měl karambol 
za následek jen odřeniny a naraženou hruď, 
i když to samo o sobě je krajně nepříjemné. 
A naštěstí to byla jediná nehoda, která se 
toho dne stala. Manžel dotyčné cyklistky 
měl z „mimořádné události“ snad ještě víc 
„hlavu v pejru“, než sama zraněná: „Tak já ji 
vezmu jednou za čas na kolo a ona se mi hned 
musí vymáznout,“ kroutil nechápavě hlavou 
vybičovaný „sportsman“ z Blatné. Smolařce 
se dostalo odborného ošetření v blatenské 
poliklinice. Jisté je, že na tuhle jízdu nebude 
mít nejlepší vzpomínky.

Ostatní si to užívali podstatně lépe. Horké 
chvilky čekaly jen na méně trénované jedince 
při zdolávání dvou „šťavnatých stojek“, které 
se šklebily pelotonu v ústrety. „Měl jsem plíce 
až v krku“, svěřil se v cíli jeden účastník, co 
letos šlápl do pedálů vůbec poprvé. „A já je 
pověsil cestou na strom. Možná se budou 
nějakému kuřákovi hodit,“ zavtipkoval drsně 
jeho společník, sotva popadajíc dech. Ostatně 
plíživé serpentýny nad Skaličanami a Chobo-
tem byly tvrdou prověrkou i pro „vymakané“ 
borce.

Oproti předchozím ročníkům došlo letos 
k jedné podstatné změně. Místo odměňování 
tří nejrychlejších jezdců v každé věkové 
kategorii byla pro rozdělení cen od sponzorů 
zvolena tombola. „Je to tak spravedlivější. 
Nejsou zvýhodněni ti, kteří mají možnost 
víc jezdit na kole a jsou tudíž výkonnější. 
Tady si od nás může teď odnést domů nějaký 
dárek prostě ten, kdo má štěstí,“ vyjádřil se 
k odklonu od původních směrnic pořadatel 
Petr Samec. Ten si stoupl k losovacímu bubnu 
pro pobavení cyklistického „potěru“ v půvab-
ném kostýmu dědečka hříbečka, inspirován 
sovětskou pohádkou „Mrazík“. A skutečně 
- přítomné děti z toho měly druhé vánoce. 
Lístek do tomboly obdržel každý účastník 
cykloturistického výletu zdarma po přejetí 
cílové čáry.

A bylo skutečně na co se těšit. Na budoucí 
majitele čekalo více jak šedesát nádherných 
cen, počínaje cyklistickými bidony, ponožka-
mi a konče hodnotnými knihami o cyklistice 
a značkovými dresy. Jeden takový vyhrál 
třináctiletý David Červenka z Blatné. Z ital-
ského, ohnivě červeného trikotu, měl obrov-
skou radost: „Já jezdím na kole strašně rád, 
takže ho pořádně provětrám a otestuji hned 
v nejbližších dnech,“ oznamoval nadšeně 
po převzetí výhry.

Trať buzického „Odemykání cyklistic-
kých studánek“ ohodnotil jako náročnou, ale 
asfaltové „střechy“ prý pokořil, i když mu 
daly zabrat: „Chtěl bych srovnat skóre s mým 
taťkou, který má letos najeto už 1500 kilome-
trů,“ svěřil se posléze sympatický mládenec, 
který vedle cyklistiky také holduje florbalu.

Součástí „nadílky“ bylo také vyhlášení 
nejmladšího a nejstaršího účastníka sportovní 
akce.                                (pokrač. na str. 15)

Pořadatele odemykání cyklistických studánek 
potěšil značný zájem dětí.
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Čtvrté Mistrovství republiky v šipkách na bělčické půdě
(dokončení z minulého čísla)

Pak jde také o časové mantinely,“ zdůraz-
ňuje „dobrá duše“ šipkařů v optimálním růstu, 
která se sama věnuje tomuto sportu čtrnáct 
let. Pohybuje se suverénně po evropských 
končinách- okřídlené hroty sázela již do terčů 
v Rumunsku, Belgii, Holandsku, Anglii, Pol-
sku, Maďarsku…Teď se premiérově chystá 
do Španělska a Švýcarska, kde absolvuje 
dva turnaje během čtrnácti dnů. Samozřejmě 
musí být přítomna na všech lepších šipkař-
ských závodech v Čechách. „Kdybych nebyla 
živnostnicí, nemohla bych si to dovolit,“ po-
znamenává Jana Kaňovská, vděčná za spon-
zorskou podporu Radku Benešovi- majiteli 
restaurace „Tlustá koala“ v Praze. Aby toho 
náhodou neměla málo, založila doma ve Zlíně 
dětský šipkařský kroužek.

Pro juniory a juniorky znamenal letošní 
bělčický mistrák velkou příležitost. Ti nejlepší 
totiž s Janou Kaňovskou pocestují na juni-
orské Mistrovství Evropy do Švýcarska. 
V kategorii juniorek se hroty šipek vyzlatily 
Anně Votavové z Prahy.

Horká favoritka Barbora Hospodářská 
z Třeboně překvapivě vyházela stříbrnou 
pozici. Medailovou stupnici uzavřela Vero-
nika Andrasová z Prahy. O pohár ale nepřišla 
ani čtvrtá Karolina Hochmanová z Brna. 
Mezi juniory  si nekompromisně došel pro 
mistrovský titul sympatický mládenec Dan 
Varga z Benešova, před kterým se rýsuje 
slibná sportovní budoucnost. O tom ostatně 
svědčí i fakt, že loni zdobil bednu na všech 
prestižních Českých pohárech, kterých se 
zúčastnil. A o jeho stupňující se šipkařské 
vášni vypovídá skutečnost, že ostatní sporty, 
kterým se věnoval / kopaná, florbal / prakticky 
„odpískal“ a „zaostřil“ především na terč. 
„Chodím teď na střední školu a mám hodně 
učení. Ale šipkám pořád dávám poctivě to, co 
je třeba. Ono se mi to vrací,“ uvědomuje si 
zákonitost rovnice „dávej- ber“ čerstvý držitel 
mistrovské trofeje. Prý od začátku kariéry 
používá pořád stejné šipky: „Kamarádi tvrdí, 
že jsou moc lehké. Ale já jsem s nimi spoko-
jený a slouží mi spolehlivě.“ Zázemí a úroveň 
mistráku v Bělčicích mu náramně vyhovuje: 
„Je to jedno z nejúžasnějších míst se skvělou 
atmosférou. Tady mi to hází prakticky samo 
a úspěch je tady zaručený. Pořadatelé jsou 
fantastičtí a dokážou sehnat hodně bezva cen,“ 
hoří nadšením majitel bohaté sbírky třiceti 
pohárů a padesáti medailí, která podtrhuje 
léta tvrdé práce.

V závěsu ponechal Dan Varga další vý-
jimečný talent- Martina Hochmana z Brna. 
Uznáníhodné nasazení vyneslo bronz Karlu 
Prokýškovi z Prahy, vynikající formu prokázal 
i čtvrtý Václav Šplíchal z Benešova.

Štědrým mecenášem ŠK Šneci Bělčice, 
který spolku mimo jiné pořídil před čtyřmi 
lety nádherné terče v hodnotě 20 000 korun, 
je již zmíněný Radek Beneš z Prahy- majitel 
restaurace „Tlustá koala“. Má k šipkařskému 
sportu velkou citovou vazbu, protože zároveň 

dělá manažera ženské složce a především 
zastává post místopředsedy České šipkařské 
organizace / ČŠO /. Bělčičtí si moc váží toho, 
že se k nim již pátou sezónu hlásí i jako ak-
tivně házící příslušník klubu a rádi ho viděli 
i na letošním mistráku, kde se tak vlastně stal 
jediným obhájcem stavovské cti organizace 
z Bělčic. „Já objíždím tedy jen turnaje, nějaké 
intenzivní tréninky už nejsou pro mě,“ nechá-
vá se slyšet pohodář, který „upsal duši“ okříd-
leným žihadlům před dvaceti lety, „Všechno 
začalo tím, že jsem náhodou shlédl v televizi 
přenos z anglické prestižní šipkařské soutěže. 
Tehdy mně oslovilo, že tam byli i soutěžící 

neatletických postav a skutečnost, že je možné 
tuhle zábavu provozovat celoživotně. Navíc 
se mi jevilo veškeré konání náramně jedno-
duché! A pak jsem potkal na jednom turnaji 
v Praze Pavla Maška, jednatele bělčických 
šneků a zapředli jsme hovor o mládeži, které 
se v Bělčicích maximálně věnují. Moc mě 
to potěšilo i nadchlo zároveň. Takže jsem se 
rád stal partnerem klubu.“ Tak jak se mladí 
divoši okolo Radka Beneše měnili postupně 
ve vzorné otce rodin, i on sám dospěl podle 
svých slov k určité usedlosti: „Zvolnil jsem. 
Chci se okolo šipek motat dál, ale omezím to 
jen na turnaje s kamarády. Přišel jsem totiž 
na to, že se nestanu mistrem světa,“ usmívá 
se Radek Beneš. „Nebýt Radka, města Bělčice 
a Sokola Bělčice, tak bychom takové aktivity 
neutáhli. Vždyť jen poháry na mistrák přijdou 
bratru na nějakých 5000 korun,“ vynoří se 
po jeho boku kamarád a kolega „ve zbrani“ 
Pavel Mašek a uznale ho poplácá po rameni.

Sám velký „guru“ ŠK Šneci Bělčice 
Pavel Mašek se při letošním Mistrovství ČR 
na domácí půdě spokojil jen s rolí diváka 
a ředitele přeboru. „Ze zdravotních důvodů 
jsem od října prakticky na šipky nesáhl,“ vy-
světluje osobní absenci Pavel Mašek, „Proto 
ostatně neobhajuje mistrovský titul mezi ve-
terány z loňského roku náš Jirka Gregorovič. 

Tak nějak nás to kosí, no,“ neztrácí humor 
jednatel klubu, který má v branži nejhodnot-
nější preference v celé republice a jeho věhlas 
neustále roste.

On je ale zásadní rozdíl mezi pojmem 
„jen“ a „jen“. Funkce ředitele Mistrovství 
ČR není ani tak čestná jako pracovní a hlavně 
stresová. „Samotná příprava tak prestižního 
podniku začíná už někdy v lednu- sestavování 
propozic, ladění scénáře se sponzory…,“ při-
bližuje zákulisí velkolepé sportovní podívané 
Pavel Mašek, „Potom už od středy před sobo-
tou s velkým „S“ úklid, instalace terčů, světla 
a stojanů….Za ty roky, co tohle s kamarády 
z klubu pořádám, musím prohlásit, že to sice 
určitý stres je, nicméně není to tak hrozné, 
protože se už všichni mezi sebou známe a pre-
zident ČŠO je nám velkou oporou.“

V juniorské a veteránské kategorii se sice 
z bělčických pozic neútočilo, zato za žáky 
a žákyně ano. Pavel Mašek si hodně sliboval 
od Anny Zušťákové a Lucie Maškové, které si 
to rozdaly s Terezou Taterovou z konkurenční 
blatenské stáje. Nakonec ale pohár vítězů 
putoval právě do Blatné. Aničce tedy musela 
stačit stříbrná trofej a Lucii bronzová. Ale 
drahé kovy se na Mistrovství republiky vždyc-
ky velice cení. Historie se neptá na to, kolik 
dravců bojovalo o titul. „Mohlo to být lepší, 
ale já už jednou mistrovskou rukavici zvedla, 
takže mě tenhle odsun zase až tak moc nemr-
zí,“prohlásila Lucie Mašková, která atakuje 
terče v barvách bělčických šneků čtyři roky.

V kategorii žákyň alespoň zůstal titul 
na Blatensku. Za gentlemany školních tříd 
však bral mistrovské „nádobíčko“ Vilém 
Šedivý z Holic. Ani na stříbrnou příčku se 
zástupce mladých šneků nedostal, protože 
tam se proházel Pavel Hochman z Plzně. Ale 
bronzový schůdek, který patřil shodně Domi-
niku Hrbáčkovi ze Zlína a Davidu Zárubovi 
z Benešova, je přece taky fajn 

Sbírat zkušenosti na bělčický mistrák přijel 
„benjamínek“ domácího klubu Mikuláš Kob-
lih / 10 let / z Blatné. „Je to můj vůbec první 
závod- a hned mistrovství,“ tvářila se potěše-
ně „vycházející hvězda“ sportovního tělesa. 
„Miki“ pilně trénuje každý den celou hodinu. 
Stíhá se věnovat i dalším koníčkům- angličtině, 
keramickému kroužku a stolnímu tenisu.

Mezi veteránkami slavila triumf Alena 
Vestfálová z Bezdědovic. Dala tak přátelsky 
„na pamětnou“ soupeřkám Šárce Kubánkové 
z Prahy a Ludmile Šplíchalové z Benešova.

Mistrem republiky ve veteránské smetán-
ce se stal Martin Hoffmann z Berouna. Stříbro 
si vyházel Roman Benischko ze Zlína, o bronz 
se shodně podělili Jiří Jeníček z Roztok u Pra-
hy a Petr Hála z Benešova.

Šipkařské „maršálské hole“ byly předány, 
ceremoniálům se učinilo zadost. A pokud 
v těch chvílích zazněla na sále v bělčické 
sokolovně rána, tak to spadl organizátorům 
obrovský kámen ze srdce.

Vladimír Šavrda 

Podnikatel Radek Beneš - vpravo drží nad klu-
bem ŠK Šneci Bělčice štědrou sponzorskou ruku.
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BLATENSKÁ RYBA
AKCE - DUBEN 2017
PRODEJNA
Areál sádek, naproti PENNY

Ryby mražené: 
MAKRELA na gril kuch.
s hl. 1,2kg bal. 99,50/1,2kg
PSTRUH kuch.s hl. balený 129,50/kg
HEJK kuch. VAC balený 89,50/kg
LOSOS filet bez kůže balený  109,-/0,5kg
Ryby uzené:
MAKRELA 10,90/100g
HEJK 16,90/100g
TOLSTOLOBIK 13,50/100g
PSTRUH 21,90/100g
Drůbež mražená:
Kuřecí čtvrtě (balení 10kg) 35,-/kg
KACHNA BD 2,4kg 75,-/kg
FARMÁŘSKÉ KUŘE cca 2,5kg 89,50/kg
Kuřecí stehenní plátek (balení 2kg) 82,50/kg
Kuřecí prsa(balení 2kg)  102,50/kg
Kuřecí křídla (balení 1kg) 29,90/kg
Ovoce a zelenina: 
JAHODY mr. – (balení 2,5kg) 38,50/kg
BORŮVKY mr. – (balení 2,5kg) 95,50/kg
Zelenina pod svíčkovou 350g 10,90/ks
Zelenina polévková 350g   9,90/ks
Ostatní: 
SÝR EIDAM 30%, cca 2kg 119,50/kg
VEPŘ. panenka mr. cca 0,5kg 155,-/kg
Hranolky 9*9 balení (balení 2,5kg) 24,50/kg
Kořenící směsi cca 100g 45,-/ks

Uvedené ceny včetně DPH.
Akce platí do vyprodání zásob.

Buzicemi se přehnala duhová vlna... (pokr. ze str. 13)
A co bylo obzvlášť zajímavé, poprvé se také vyhlašoval a byl od-

měněn poslední cyklista. Na přání jistého blatenského sponzora, který 
věnoval z recese pro tento účel dárkový balíček. Ten byl slavnostně 
předán Katce Teskové z Bezdědovic. Odměnu si zasloužila skutečně 
oprávněně, protože jela za ztížených podmínek. „Na peloton jsem 
se napojila cestou z práce, kde jsem „naťapala“ asi šest kilometrů 
a zhotovila 180 rámů na dveře. Takže nevyspalá a unavená,“ svěřila 
se po ceremoniálu šťastná a mile překvapená hrdinka. Sportu dává 
skutečně hodně- s manželem prý často krosí na kole v terénu a rádi 
šplhají po skalách.

Nejmladším borcem, který statečně absolvoval s tatínkem celý 
okruh, byl teprve pětiletý Petr Týma z Blatné. Jeho protipól před-
stavoval František Krejčí / 83 let /, rovněž z Blatné a pak populární 
cyklocestovatel František Šesták / 76 let /, pro změnu také občan 
města růží. Oba pánové však galantně přenechali čtvrthodinku slá-
vy a krásnou knižní odměnu dámě, která si vysloužila obdiv všech 
přítomných za to, že pokořila patnáctikilometrovou trasu na starém 
bicyklu v módním, dobovém kostýmku s nezbytným kloboučkem 
na hlavě. Jednalo se o sedmdesátiletou Dagmar Bartošovou z Písku. 
Inu- kavalíři ještě nevymřeli!

Všichni zúčastnění dostali zadarmo občerstvení - výtečnou po-
lévku z kuchyně paní domácí a klobásu, jakou svět ještě neviděl /ale 
to není ironie /. Protože počet cyklistických nadšenců předčil fantazii 
i nejdivočejší představy pořadatelů, musel majitel hostince „U Čiláka“ 

sáhnout do útrob spižírny a nasytit zbytek fronty pikantními utopenci 
a pravou domácí paštikou. Zkrátka a dobře- po skončení akce by 
sem mohli filmaři přijet natočit pokračování starého českého filmu 
„U snědeného krámu II.- po osmdesáti letech“. Údajně z hospůdky 
emigrovaly hlady i myši.

Tradičním „zlatým hřebem“ příjemného odpoledne bylo vystoupení 
tanečního souboru. Tentokrát patřila kulturní vložka TK Čížová. Dámy 
a jeden pán to pěkně rozpumpovaly a rázem už tak výtečná nálada 
stoupla do nezměřitelných hodnot. Zejména závěrečný kankán se 
setkal s nadšenými ovacemi, při kterých pánové tvorstva vyskakovali 
z lavic a židlí.

Srdečné poděkování patří sponzorům 5. ročníku „Odemykání 
cyklistických studánek“ v Buzicích. Konkrétně to byli: Obec Buzice, 
Rodinná hospůdka „U Čiláka“ Buzice, R a B Mědílek ze Žacléře- 
výrobce a distributor cyklistických lahví, fa Michalec- výrobce cyk-
listického oblečení a doplňků z Písku,  vydavatelství „Cykloknihy“ 
Plzeň, Miloš Bečvář- Cyklosport Strakonice, Karel Švec- velkoobchod 
a maloobchod s koly a cyklistickými doplňky z Písku, Luboš Blovský 
- Cyklosport Písek, Autoservis Beránek Sedlice, LEIFHEIT s. r. o. Blat-
ná, Sanitech a CKB Rytíři Bělčice, reklamní agentura S- info Blatná, 
Tesla Blatná a.s. Akce byla podpořena z grantového programu „Nadace 
Jihočeské cyklostezky“ a Jaderné elektrárny Temelín skupina ČEZ/.

Vladimír Šavrda  
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Putování po stopách Ladislava Stehlíka Zemí zamyšlenou
Malá obec Láz u Rožmitálu pod Třemší-

nem se stala v sobotu 4. března 2017 místem 
setkání příznivců pěší turistiky. Protože spi-
sovatel Ladislav Stehlík obdivoval Rožmitál 

pod Třemšínem a vesničky kolem, zvolili jsme 
Pochod Lázského nemehla kolem Bílé skály 
jako X. etapu našeho putování. Na místo star-

tu se nám podařilo přijet o hodinu dříve, a tak 
jsme pořadatelům nabídli pomocnou ruku při 
přípravě startu. Poté jsme se trochu občerstvili 
v klubovně TJ Sokol Vrtule Láz. Trasa pří-

jemné 11,5 km dlouhé vycházky 
byla: Láz hřiště – Andělská 
– Kormundovka – Havelská 
– Skelná Huť – Perkanská – 
Láz hřiště. A tak vzhůru k Bílé 
skále po uvedených bodech trasy. 
Opravdu příjemná procházka brd-
skými lesy, kdy bylo docela teplo 
a pěkně na nás korunami lesního 
smrkového porostu prosvěcovalo 
sluníčko. Postupně jsme se dostali 
na kontrolní stanoviště, kde bylo 
možné do vlastních hrnečků na-
čepovat velmi chutný čaj, odpo-

činout, posvačit a vpravo po Havelské cestě 
sestupovat ke Skelné Huti. Cesta nás vedla 
dále po Perkanské cestě kolem vodní nádrže 

Láz do Dolního Lázu a pak do cíle na hřišti. 
V cíli přišly k chuti opečené klobásy a třeba 
pivko nebo nějaký ten nealkoholický nápoj. 
Společně s pořadateli jsme si mohli zazpívat 
hymnu lázského nemehla. Pak naše cesta 
vedla k domovům s tím, že příští rok určitě 
přijedeme. Každého, kdo má rád brdské lesy, 
legraci a dobré lidi srdečně zveme na příští, 
již šestý ročník Lázského nemehla.

Za TK Blamiš, Vladimír Vildt.

Mladý policista Jakub Simandl z Buzic zachránil lidský život. 
O hrdinském činu skromně mlčí

Buzice - Na první pohled nenápadný 
mladý muž, kterých se Blatenskem prochá-
zí stovky. Jakub Simandl z Buzic u Blatné 
je však výjimečný tím, že zachránil lidský 
život. Jako policejní nadstrážmistr zabránil 
spolu se svým kolegou zoufalému jedinci 
v sebevraždě a v jednu chvíli drama se šťast-
ným koncem hrozilo tragickým vyústěním. 
V civilu úspěšný sportovec Jakub Simandl, 
kterého si celé okolí váží pro jeho přátelskou 
a dobrosrdečnou povahu, tak jasně dokázal, že 
policejní heslo „Pomáhat a chránit“ pro něho 
není prázdnou frází. Blíže o tom již tisková 
zpráva policejní mluvčí por. Mgr. Jaromíry 
Novákové:

„Dne 22. února 2017 se mladý 26letý 
muž rozhodl ukončit svůj život a vybral si 
k tomu most přes řeku Otavu v ulici Ellerova 
ve Strakonicích. Přelezl zábradlí mostu nad 
řekou a přibližně ze sedmimetrové výšky 
chtěl skočit dolů. 

Život mladého muže se podařilo zachránit 
dvěma policistům, zařazeným na Obvodním 
oddělení ve Strakonicích. Na linku 158 přijali 
policisté od svědků oznámení o muži, který 

chce spáchat sebevraždu skokem z mostu 
v ulici Ellerova ve Strakonicích. Hlídka 
,ve složení praporčík Vladimír Krejčí a nad-
strážmistr Jakub Simandl, vyjela na místo 

události, kde na mostě uviděla muže, jak stojí 
na okraji mostu za zábradlím směrem k jezu, 
přidržuje se jednou rukou zábradlí a odhod-
lává se ke skoku. Policisté vyběhli z vozidla, 
s mužem začali komunikovat a snažili se mu 
skok rozmluvit. Muž opakoval, že chce svůj 
život ukončit, aby se k němu nepřibližovali. 
Pomalu a opatrně přistupovali k muži. Pra-
porčík Vladimír Krejčí využil momentu, kdy 
sebevrahova pozornost směřovala na kolegu, 

který s ním vyjednával a v tu chvíli chytil 
muže za ruku.

Oba policisté muže pevně drželi a snažili 
se ho dostat přes zábradlí na chodník. „Muž 
se bránil, vzpouzel se a přetahoval se s námi. 
Navíc se špičkami bot zaklínil pod hranu 
zábradlí, a tak nebylo jednoduché ho přes 
zábradlí přetáhnout,“ popisoval praporčík 
Vladimír Krejčí. Asi po minutovém snažení se 
zoufalý muž policistům poddal a ti jej přenesli 
přes zábradlí na chodník a následně předali 
do rukou lékařů.“

O příkladném zákroku buzického občana 
Jakuba Simandla se v minulých dnech náho-
dou dozvěděl i starosta obce Buzice Václav 
Maňhal a hned na to zareagoval: „Velice 
oceňuji rozhodnost a obětavost, s jakou náš 
občan Jakub Simandl zachránil to nejcennější 
- lidský život. Rozhodně mu chceme patřičně 
poděkovat a ocenit příhodným způsobem jeho 
statečný čin. Záležitost projednáme na příštím 
zastupitelstvu. Vážíme si toho, že mezi námi 
žije někdo takový.“

Oba policisté již byli veřejně vyznamenáni 
svým nadřízeným.               Vladimír Šavrda 

Vlevo nstržm. Jakub Simandl, 
vpravo pprap. Vladimír Krejčí.
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Po stopách Ladislava Stehlíka 

Zemí zamyšlenou 
 

XII. etapa  

sobota 13. května 2017 
 

Trasa: Kozlov – Úžlabina – pomník krále Rudolfa – Sv. Anna – 
Svaté Pole – U Svatého Pole – Veřechovský potok – Kozlov  

 
 

 
 Délka trasy:  

12 km 
 

Start:  
9:00, Kozlov, náves  

 
Doprava na místo startu: 

vlastními prostředky 
  

Srdečně zve TK BLAMIŠ 
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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

Inzerce

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

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky 
typu Tetra hnědá a Dominant ve všech 
barvách z našeho chovu!
Stáří 14- 19 týdnů.
Cena 149-180,- Kč/ ks.

Prodej: 30. dubna 2017
Blatná – u restaurace Na myslivně –

12.30 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích  
kožek - cena dle poptávky.

Informace : Po-Pá  9.00 – 16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840
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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

Nabídka brigády 
v Zámecké kavárně

Hledáme milou a usměvavou 
obsluhu do kavárny na nádvoří 

blatenského zámku.

 Předchozí praxe na pozici 
servírka či barista vítána. 

 Znalost cizího jazyka výhodou, 
nikoli však podmínkou.

Pro více info, prosím, volejte 
na: 722 733 477

OBLASTNÍ CHARITA STRAKONICE NABÍZÍ

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
DOHODA O PROVEDENÉ PRÁCI

VHODNÉ I PRO STUDENTY LETNÍ BRIGÁDA
Adresa pracoviště: Blatná

Pracovní pozice:
Pracovník v sociálních službách

(pečovatelka v domácnosti osob)
Podmínka: aktivní řidič

Nástup možný ihned
Mzda: 80 Kč/hod

Kontaktní osoba:
Mgr. Kateřina Koutná, tel.: 380 830 305, 

777 808 985
e-mail.: pecovatelskasluzba.bl@charita-strakonice.cz

náměstí J. A. Komenského 1076, Blatná

Nově otevřená HOSPODA NA VINICI
Vás zve

k příjemnému posezení u vynikajícího vína
z Vinařství Stanislava Mádla, Velké Bílovice…
skvělého piva Bernard… a dalších dobrot…

Nabízíme i možnost firemních večírků,
narozeninových oslav a zajištění jiných

společenských událostí… 

TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

FB „Hospoda na Vinici“, tel. 775 602 094

Hospoda NA VINICI hledá paní / pána na úklid.
V případě zájmu prosím volejte 775 602 094, po 11. hodině. 

Děkuji !!!

TANEČNÍ  KURZ  2017
Kurz společenského tance pro mládež bude probíhat 
v měsících 
září - prosinec 2017 pod vedením manželů Strnadových.

Přihlášky ke stažení a bližší informace najdete na
www.tanecni-blatna.webgarden.cz

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:
tanecni.blatna@centrum.cz
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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.


