
Ateliérová a průkazková fotografi e, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy. 
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Historie téměř detektivní

Vzpomínka Vittorie Finotti 
na Blatnou

Nedávno skončila v Městském muzeu 
Blatná výstava o první světové válce. Vzápětí 
byla nahrazena poetickou podobou války, 
uměleckou tvorbou Jana Rafaela Schustera, 
jenž maloval převážně krajiny. Návštěvníci 
si do 18. 4. mohou touto formou znovu 
prohlédnout obrazy z války, která otřásla 
civilizací. Nicméně žádný prožitek v bezpeč-
ných prostorách muzea nedodá pocit strachu 
a zkázy, který během válek opanuje zemi. 
Společně s negativními jevy války přichází 
však i něco dobrého, a to v podobě milosr-
denství a soucitu. 

V dnešním příspěvku bychom chtěli 
přiblížit události před více než sto lety, a to 
svědectvím Lucie Maff ei (93 let) z Rovereta 
v severní Itálii, která převyprávěla příběh 
své matky Vittorie Finotti o exodu do Blatné 
v roce 1915. Právě tento rok se stal osudným 
pro obyvatele z provincie Trento, neboť teh-
dy 22. května 1915 přišel rozkaz evakuovat 
všechno obyvatelstvo do vnitrozemí. Důvodů 
bylo několik. Itálie vyhlásila 23. května válku 
Rakousku-Uhersku. To se snažilo ochránit 
své obyvatele, a také nechtělo posílit italskou 
armádu místními. Evakuace byla dle svědků 
zbrklá a neorganizovaná, díky čemuž si mnozí 
nevzali potřebné potraviny a vybavení na ces-
tu. Někteří ji nepřežili. Většinou se uprchlíci 
zmiňují o třech až pěti dnech cesty do nového 
bydliště. Během této doby dostali většinou jen 
trochu jídla nebo pouze horkou kávu.

Vittoria Finotti vyrazila se svou rodinou 
22. května večer. Cestovala společně s ot-
cem Giuseppem, nemocnou matkou Lucií, 
strýcem Severinem a tetami Cecilií a Marií. 
Otce zadrželi vojáci ještě ve vesnici, aby 
pracoval pro armádu, a tak Vittorie zůstala se 
starými příbuznými sama. Po cestě se k nim 
přidali ještě dva vzdálení příbuzní, a tak 
jich šlo sedm. V Čechách v jakémsi městě, 
pravděpodobně v Českých Budějovicích, byli 
italští exulanti rozdělování do vlaků podle 

počtu členů rodiny. Vittoria takto vystoupila 
z davu spolu s šesti starými příbuznými, aby 
zamířila do obce u Blatné. Zde již pokračuje 
vypravování Lucie Maff ei:

„Když zavolali sedmičlennou rodinu, 
Vittoria přistoupila se všemi šesti staříky 
za zády a byli odvezeni do nedalekého měs-
ta, do úplně prázdné místnosti bez postelí či 
peřin, bez kamen, jen s jednou židlí. Vittoria 
„hlava rodiny“ stařečků s umírající matkou 
zavřela stařečky v této místnosti a vydala se 
v zoufalství klepat na dveře, aby našla nějakou 
pomoc. „Cikáni, cikáni,“ slyšela kolem a pak 

se dveře a okna zavřely. Jen jeden člověk ote-
vřel a trochu mluvil německy a Vittoria pomocí 
gest vysvětlila, že potřebuje vozík s oslem, aby 
se vrátila do města: chtěla hledat nemocnici. 
Dostala vozík, naložila šest stařečků a vydala 
se do města. Po cestě vozík zastavil elegantní 
gentleman v klobouku, který se ptal vozky 
na vysvětlení. Za chvíli doprovodili Vittorii 
do blízké mlékárny a dostala sedm sklenic 
kysaného mléka a sedm sladkých bochánků. 
Naši nebyli zvyklí na kysané mléko a mysleli 
si, že budou otráveni. Kolem vozíku se shro-
mažďovaly ženy, které mluvily s kapitánem 
a říkaly „baronka… talanska“ (baronka je 
Italka, mluví italsky). Šlechtična vskutku 

byla z rodu Thun, Tyrolka, která se provdala 
za barona Hildprandta z Čech. Vozík se šesti 
vyděšenými stařečky se vydal na zámek pánů 
Hildprandtů z Blatné, zatímco Vittorii pozvali 
ke starostovi, aby ji představil na úřadě kvůli 
změně dokumentů. Potom také Vittorii odvezli 
na zámek. Když vstoupila do velkého hlavního 
pokoje, spatřila matku, která seděla na židli 
zabalená do deky, zatímco stojící baronka 
objímala starého strýce, který s ní hovořil 
v italštině. Vittoria si dobře pamatovala slova 
baronky: „Můžu udělat jen málo, ale to málo 
udělám.“ Tváří v tvář této scéně plné vřelosti 
a lidskosti, po dlouhých dnech zoufalství, mla-
dá žena věřila, že vidí Pannu Marii a poklekla 
před ušlechtilou paní.“1

Onou baronkou z vyprávění byla samotná 
Josefína Hildprandt-Ottenhausen, rozená 
Thun-Hohenstein. Následně po tomto setká-
ní s rodinou Finotti dala hledat i italského 
faráře Giovanniho Battistu Tranquillini, 
kterého taktéž ubytovala na zámku. Někteří 
z uprchlíků se v Blatné během let 1915-1918 
narodili a někteří byli na zdejších hřbitovech 
pohřbeni. Pro mnohé Italy z Valle San Felice 
a okolních obcí je dodnes příjemná vzpomínka 
na Čechy, kde je přijali jako vlastní, a také 
se k nim tak i chovali. V mnohých italských 
rodinách ještě najdeme české učebnice nebo 
modlitební knížky, které obdrželi při odchodu 
zpátky domů. Například v rodině Girardelli se 
dodnes uchovávají ševcovská kopyta z Blatné 
jako památka na řemeslo přinesené z jihočes-
kého městečka.

Jak se zdá, válka jen nerozděluje, ale 
utváří i nová přátelství, která přežívají století. 
Tak se právě v roce 2015 rozhodla skupina 
Italů z Valle San Felice přicestovat do Blatné 
a předat nám publikaci, ze které jsme mohli 
dnes odcitovat tento příběh. Doufáme, že již 
brzy si ji budete moci přečíst i vy v připravo-
vané publikaci.

Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná  

1) ASSOCIAZIONE Filo d’Erba: “CENTO ANNI FA 
L’ESODO IN BOEMIA” 22 maggio 1915 – 22 maggio 2015, 
s. 44-46.
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OZNÁMENÍ 
Ředitelství Mateřské školy Blatná, Šilhova

a Mateřské školy Blatná, Vrchlického
vyhlašují zápis dětí pro školní rok 2018/2019.

Zápisy se budou konat
Ve čtvrtek 3.5.2018 od 8-16 hodin

a budou probíhat:
pro MŠ Šilhova: v budově MŠ Šilhova č.822

pro MŠ Vrchlického a Husovy sady: v budově Vrchlického č.726
K zápisu si s sebou vezměte k nahlédnutí: OP zákonného zástupce

a rodný list dítěte

Petlánová Hana, Havlenová Věra
ředitelky MŠ

Diamanty jsou věčné, údajně vydrží 
navěky. Podobně je tomu i se vzpomín-
kami. Vzpomínáme na věci, které jsme 
v dětství vlastnili, vzpomínáme na zážitky 
s přáteli nebo s rodinou, avšak nejvíce 
vzpomínáme na lidi. Někoho už nemůže-
me denně potkávat, mluvit s ním, zasmát 
se s ním či ho jen pozdravit. Jediné, co 
můžeme, je vzpomenout si na něj. Nemu-
síme přímo říci: „Ano, vzpomenu si na něj. 
Pořád ho vidím, jak stál na hřišti a chytal 
jeden míč za druhým.“ 

Vyplyne to z pouhé zmínky, z dotazu, 
z drobnosti, z nejobyčejnějšího činu. Není 
třeba velkých gest, abychom si uvědomili, 
jak často lidé vzpomínají, jak chtějí pomo-
ci. (Někdo vzal kluky na pouť, sousedé 
pomohli dobrým slovem či darem pro děti, 
kamarádky se postaraly o vyplnění smut-
ného času výletem do divadla a leckterý 
táta si zakopal s klukama na hřišti, tam, 
kde to měl Pepa tolik rád…)

Pro někoho pouhé fráze, obyčejné 
a běžné věty, pro jiného to ovšem zna-
mená mnohem více. Znamená to ochotu, 
vstřícnost, pozornost, všímavost, milou 
povahu, ale především dobré srdce. Všem 
těmto lidem a jejich krásným gestům patří 
velký dík.

Dne 22.4.2018 tomu bude již 10 let, co 
navždy odešel ve věku 37 let

Josef Potůček
z Blatné, dlouholetý člen fotbalového 

oddílu TJ Blatná.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Monika a Radka

 JARO - KONEČNĚ V CELÉ SVÉ 
KRÁSE!

Hned několik dní po letošních jarních 
svátcích nás JARO skutečně navštívilo, a tak 
si můžeme vychutnávat jeho blahodárnou sílu 
a vpustit jej do našich duší.

Provoněný  tetelící se vzduch, sluneční zář 
i zpěv ptáků je skutečný ráj.

Kouzelné dny nás lákají do přírody, neza-
pomínejte, že tato doba je nejlepší pro očistu 
našeho organismu a probouzející se příroda 
nám nabízí celou řadu bylin, které můžeme 
k tomuto účelu využít. Ano, opět je tu doba, 
kdy můžeme nejen obohatit náš jídelníček, ale 
také doplnit  bylinkovou lékárnu.

Asi již téměř všichni víte, že jednou 
z očistných bylin je medvědí česnek, ale také 
kopřiva dvoudomá, přidat pro očistu jater 
můžete touto dobou i pampelišku - smetánku 
lékařskou - list i její kořen, který je před roz-
květem plný blahodárných látek. Pro očistu 
organismu je také vynikající bršlice kozí 
(vytrvalý plevel našich zahrádek, ostatně 
stejně jako kopřiva), o které jsme vám psali 
v loňském roce. Z bylinek můžete vařit od-
vary, ale hlavně je přidávat do salátů, polévek 
i omáček s obvyklým kořením. Zhotovit pesta 
nebo špenáty, či smoothie. Ozdobit je můžete 
nejen petrželkou, ale třeba květy sedmikrásek.
NA SVATÉHO IZIDORA ORÁČE (4. 4.) 
I PTÁČE SI RADOSTÍ ZASKÁČE
DUBEN ČASTO ČASY MĚNÍ, ALE OBDA-
ŘÍ JIŽ VIOLŮ ZEMI

PŘESTOŽE DUBEN ČASTO SÍPÁ A VĚT-
REM DUJE, TEPLÉ DNY JIŽ PŘISLIBUJE
JARO MÁ SEDMERO DRUHŮ POČASÍ,V 
DUBNU VŠAK ŽÁDNÉ NESCHÁZÍ

LIDOVÉ ŘEMESLO A PŮJČOVNA 
LODĚK

V průjezdu na tř. J. P. Koubka 3 bude 
v tomto měsíci otevřeno každou sobotu 
od 9.00 do 16.00 hodin.

www.lidove-remeslo.cz, v případě 
zájmu volejte 736765747, pište obchod@
lidove-remeslo.cz

Půjčovna loděk bude zprovozněna 
pravděpodobně ve druhé polovině měsíce.

Náš tip na duben:  dřevěné dětské hrabičky

SVATÝ JIŘÍ  (24. 4.)ZVÍTĚZIL NAD SANÍ, 
ZVÍTĚZÍ I NAD ZIMOU

Eva Fučíková, lidové řemeslo

Karel Švehla 
10. 4. 2018

„Bála tu není“.
Jsou v životě chvíle, kdy člověk 

ví a cítí, že slova nejsou a činy nic 
nezmění. Toto je jedna z nich. A její 
hloubka bude dána tím, kolik vzpo-
mínek, zážitků a úsměvů se objeví 
v každém z nás, buranů a héreček, 
co jsme ho znali, když si uvědomíme 
smutnou realitu. A za to ti Bálo z ce-
lého srdce děkujeme.

Budeš nám navždy chybět.”
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Zprávy
z radnice

Jízdenka JIKORD plus
Základní informace

JIKORD plus je celokrajská jednodenní pa-
pírová jízdenka, která platí celoročně ve veřejné 
dopravě na území Jihočeského kraje včetně MHD.

Veškeré informace naleznete na webové pre-
zentaci www.jihoceskajizdenka.cz na tuto adresu 
se lze také dostat i zadáním www.jikordplus.cz.

Jízdenka JIKORD plus má vlastní profil 
na instagramu i facebooku, kam můžete vkládat své poznatky z vý-
letů, fotografi e nebo videa a doporučit tak skvělý zážitek ostatním 
spoluobčanům.

Platnost jízdenky JIKORD plus
- jízdenka je v provozu od 1. července 2015,
- platí celoročně ve spojích veřejné dopravy smluvních dopravců, 

kromě JHMD, na území Jihočeského kraje (osobní vlaky, spěšné 
vlaky, rychlíky, regionální i dálkové autobusy, MHD ve všech 
městech Jihočeského kraje),

- na celé lince WA15 Telč – Raabs an der Thaya (i v Kraji Vysočina 
a Dolním Rakousku),

- na celé lince 433 710 Zelené autobusy (i v Plzeňském kraji),
- platnost jízdenky JIKORD plus je stanovena na jeden den s pře-

sahem do 3. hodiny ranní dne následujícího,
- v pracovní dny může cestovat 1 dospělý a 1 dítě do 15 let,
- o víkendech a státních svátcích ČR 2 dospělý a až 3 děti do 15 let.
- na některých železničních tratích i mimo území Jihočeského kraje,

Smluvní dopravci, u kterých lze využít jízdenku JIKORD plus
- České dráhy, a. s. - vlaky kategorie Os, Sp a R),
- ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a. s.,
- GW BUS (dříve ČSAD JIHOTRANS, a. s.) včetně vnitrostátních 

cyklobusů a skibusů na Lipno, 
- GW Train Regio, a.s.
- ČSAD STTRANS, a. s.,
- COMETT PLUS, spol. s r. o.,
- ICOM transport, a. s.,
- ČSAD Jindřichův Hradec, a. s.,
- Josef Štefl  – tour,
- ARRIVA PRAHA s. r. o. – vybrané linky,
- Dopravní podnik Města Vlachovo Březí, s. r. o.,

- Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.,
- ČSAD autobusy Plzeň, a. s. – Zelené autobusy NP a CHKO 

Šumava,
- Dr Richard Niederösterreich Verkehrsbetrieb GmbH & Co KG 

– linka WA15.

Zakoupení a platnost jízdenky
Jízdenku lze zakoupit u všech smluvních dopravců na jejich před-

prodejních místech (kanceláře na autobusových nádražích a pokladny 
na železničních stanicích) a vybraná turistická a informační centra. 

Před nástupem 
do vozidla je nutné 
vyplnit pole urče-
ná pro datum, který 
vypište ve formátu 
DEN/MĚSÍC/ROK 
na jízdence značeno 
(DD/MM/RRRR). 
Následně jízdenku 
přelepte fólií na líco-
vou stranu jízdenky.

Bez vypsání data a přelepu je jízdenka neplatná!!! 

Další benefi ty, které jízdenka JIKORD plus nabízí se smluvními 
partnery

Při předložení platné jízdenky JIKORD plus lze využít slevy ze 
základního vstupného v následujících institucí:
Prachatické muzeum  - 50 %
 Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích  - 50 %  (a 44% z ro-
dinného vstupného) 
Prácheňské muzeum v Písku  - 50 % 
Památník Adolfa Heyduka v Písku  - 50 % 
Památník města Protivína  - 50 % 
Regionální muzeum v Českém Krumlově  - 50 % 
Observatoř Kleť  - 40 %
Hvězdárna a planetárium v Českých Budějovicích  - 33,5 %
Muzeum Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci  - 33,3 %
Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou  - 30%
Wortnerův dům v Českých Budějovicích  - 30%
 Muzeum středního Pootaví Strakonice  - 25 %
 Divadlo Oskara Nedbala Tábor  - 20 %
Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou - 20%
A-stav Bohemia s. r. o. (plavby Hluboká)   - 20 %

Navazujeme další a další obchodní partnerství, tudíž v budoucnu 
můžeme čekat mnohem více benefi tů, pořád za stejnou cenu ☺

Cena jízdenky včetně DPH 250 Kč.
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Jsme lepší.
Přesvědčte se sami!

Přijďte se informovat osobně každou středu od 9,00, a nebo

zavolejte a domluvte si datum a čas, který Vám vyhovuje.

Aktuální informace o firmě a o volných pozicích najdete na

www.pfeifergroup.com/cs - karriere.pfeifergroup.com/cs

 Obsluha výrobní linky
 od 22.500,-/měsíc (bez přesčasů)

 Elektrikář
 od 31.000,-/měsíc (bez přesčasů)

 Údržbář
 od 31.000,-/měsíc (bez přesčasů) 

 Řidič vysokozdvižného vozíku
 od 26.500,-/měsíc (bez přesčasů)

 Směnový mistr 

 od 34.700,-/měsíc (bez přesčasů)

 Technik BOZP a PO

Pracovní pozice v Chanovicích:

+ Firemní bonusy

PŘIDEJTE SE K NÁM A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ SILNÉ RODINY PFEIFER! TĚŠÍME SE NA VÁS!

Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová 

Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice

Tel. 602 659 522 · nabor@pfeifergroup.cz

karriere.

pf
ei
fe

rg
ro

up.c
om

          
  Vše kolem

zaměstnání u firmy Pfeifer

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Dětský karneval v buzické škole 
 K blížícímu se konci zimy patří neodmy-

slitelně masopust a maškarní taškařice. Jednu 
takovou veselici pro děti připravila  v sobotu 
24.února i obec Buzice. Na dostaveníčko 
čarokrásných bytostí z pohádek pro děti ale 

i dospělé, do-
razilo do vy-
z d o b e n é h o 
sálu Obecního 
domu v Bu-
zicích téměř 
padesát míst-
ních a přes-
polních dětí. 
P o ř a d a t e l é 
pro ně připra-
vili od 14 hod 
pásmo písni-

ček, soutěží a dalších karnevalových „ne-
zbytností“ v režii Šárky a Karla Zbíralových. 

Krom drobných 
sladkostí za plně-
ní karnevalových 
soutěží potěšil ka-
ždého účastníka 
pamětní diplom 
a cena v dětské 
tombole. Ty nej-
š ťas tně j š í  pak 
čekaly hodnotné 
výhry v hlavní lo-
sované tombole 
a nezapomnělo se 
ani na vyhlášení 
nejlepších, nejvtipnějších a nejzajímavějších  
masek. Určit ty úplně nejkrásnější bylo oprav-
du náročné či téměř nemožné a porota měla 
nezáviděníhodný úkol. Jako nejlepší čtyři byly 
nakonec vybrány upírka, kuchařka, dráček 
a jednorožec. Ti si odnesli hodnotné poukazy 

na focení a nádherné domácí dorty - medov-
níky. V 17 hod po vyhlášení nejlepších masek 
došlo i na hlavní tombolu, do které pořadatelé 
připravili 11 hodnotných cen pro děti. První 
cena - nádherný velký dort, putoval nakonec 
do Blatné v rukou upíra a včelky. Zábavné 
odpoledne si všichni přítomní náramně užívali 
a když program v 18 hod končil, mnohým se 
nechtělo domů. Závěrem poděkování těm, bez 
nichž by uskutečnění dětského bálu nebylo 
možné:  organizační a fi nanční podpora Obec-
nímu úřad Buzice, sponzorské fi nanční dary: 
Obaly Blatná s.r.o., ZOD Škvořetice, AD Petr 
Chvátal, hodnotné dárkové poukazy: Mika 
Foto - Michaela Krýdová a  Caff e GRAN-
DE- Veronika Vachulková,  pravé domácí 
cukrářské výrobky pro děti: Jana Chlandová, 
Andrea Němcová, Jitka Vohryzková, výzdoba 
sálu kroužek buzických dětí pod vedením 
Jitky Vohryzkové a v neposlední řadě celému 
týmu organizátorů v čele s Ivanou Ratajovou 
a Klárkou Hulačovou.                             DM 

Tradiční oslava 
MDŽ proběhla také 
v buzické škole

V sobotu 10.3. 2018 proběhla v  buzické 
škole oslava tradičního březnového svát-
ku žen. I přes krásné jarní počasí dorazila  
do Obecního domu k přátelskému posezení 
téměř třicítka babiček, žen a dívek včetně těch 
nejmenších. Pohodové odpoledne zahájil sta-
rosta obce Václav Maňhal, který ve své úvodní 
řeči vyjádřil poděkování a obdiv všem ženám 
a osobně každé ze zúčastněných předal kytici. 
Krom symbolické kytičky bylo pro zástupky-
ně něžného pohlaví připraveno občerstvení 
a k pohodové atmosféře také pásmo písniček 
s videoprojekcí. Sousedské „poklábosení“ 
při sklence vínka či jen nealka se protáhlo až 
do podvečerních hodin a neslo se v příjemné 
atmosféře.  Poděkování za milé a přátelský 
odpoledne patří kromě všech zúčastněných 
hlavně Obecnímu úřadu Buzice a skvělé ob-
sluze v podání trojice Lukáš Dvořák, Pavel 
Rataj a Dušan Kratochvíl.                       DM 
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Projekt instalace 
kogeneračních jednotek

Výsledky spolupráce
Město Blatná – Technické služby města Blatná – E.ON Energie

V průběhu roku 2015 byly uvedeny do provozu dvě kogenerační 
jednotky (KJ) v kotelnách Čechova a Nad Lomnicí. O celé akci jsme 
Vás již v těchto listech informovali v roce 2016. Rovněž se uskutečnil 
Den otevřených dveří, kde jste měli možnost si kogenerační jednotky 
prohlédnout. Pouze pro zopakování jsou v tabulce shrnuty základní 
parametry obou jednotek.

Technické parametry kogeneračních jednotek (KJ)
Kotelna Čechova Kotelna Nad Lomnicí

typ KJ TEDOM QUANTO D770 TEDOM CENTO L500

elektrický výkon 800 kWe 497 kWe

tepelný výkon 902 kWt 565 kWt

provozní hodiny 3000 hodin/rok 3000 hodin/rok

akumulační nádrž 80 m3 60 m3

Chtěli bychom Vás průběžně i nadále informovat o výsledcích 
tohoto projektu. Proto nyní uvádíme výsledky dosavadní spolupráce.

V níže uvedeném grafu jsou zobrazeny dodávky tepla v GJ za pře-
dešlé roky z obou kogeneračních jednotek. V roce 2015 byly dodávky 
menší, neboť KJ v kotelně Nad Lomnicí byla zprovozněna v dubnu 
2015 a KJ v kotelně Čechova v červenci 2015.

V následujících grafech je uveden podíl výroby tepla za roky 2016 
a 2017 z kogeneračních jednotek (E.ON) a z kotlů ve správě Technic-
kých služeb města Blatná (TSMB).

Díky tomuto projektu a klesající ceně zemního plynu došlo od roku 
2015  k výraznému snížení ceny tepla u koncových zákazníků a to o 135 
Kč/GJ, tj. téměř o 20 % (rok 2014: 693 Kč/GJ – rok 2017: 559 Kč/GJ).

Společně s naším partnerem TSMB plánujeme v létě tohoto roku 
v kotelně Čechova další den otevřených dveří, kam bychom Vás rádi 
chtěli pozvat. O termínu budete dostatečně předem informováni.

Chodník Tyršova
V minulých dnech byly do-

končeny práce na rekonstrukci 
poslední části chodníku v ulici 
Tyršova (od křižovatky s ul. 
Vrchlického po křižovatku s uli-
cí Sadová). Tento úsek se již ne-
nachází v památkové zóně, proto 
je původní kamenný povrch 
nahrazen zámkovou dlažbou 
Best Klasiko. Původní kamenné 
desky byly uschovány a budou 

využity při jiných rekonstrukcích v památkově chráněné zóně v Blat-
né. Na podzim loňského roku byl přerovnán povrch části chodníku 
od křižovatky s ul. Hálkova po křižovatku s ul. Vrchlického. Tyto úseky 
byly nyní ještě vyspárovány betonem. Čekalo se na přívětivější teploty, 
aby nedošlo k vymrzání a praskání nevyzrálého betonu ve spárách.

Rekonstrukce chodníku v SOU Blatná
Technické služby provádí stavební práce nejvíce pro Město 

Blatná. Občas si drobné stavební práce, opravy či stavby objednají 
také jiné subjekty – obča-
né, podnikatelé či fi rmy 
nebo např. také školy. 
V letošním roce si např. 
objednalo SOU Blatná 
rekonstrukci přístupového 
chodníku k budově školy 
a internátu ve svém areá-
lu. Bylo opraveno cca 75 
m2 chodníku, kdy byla 

původní betonová dlažba nahrazena zámkovou dlažbou Best Klasiko. 
Chodník již slouží studentům při cestě školy.

Oprava podezdívky a plotu kolem 
Sochy svobody

Před farskou zdí v Blatné, kde stojí Socha 
svobody, je prostranství ohraničené kamennou 
podezdívkou s nízkým kovovým plotem. Vzrostlé 
stromy, které se zde nacházely, svými kořeny 

podezdívku po-
škodily a plot zo-
hýbaly. V minu-
lých dnech byla 
provedena opra-
va podezdívky 
i plotu. Kamenné 

prvky podezdívky byly rozebrány, upravilo se podloží (podbetonování, 
odsekání kořenů z již poražených stromů) a opět vráceny zpět a vy-
rovnány. Byl srovnán i kovový plot a opatřen nátěrem.

PRODLOUŽENÍ PROVOZNÍ 
DOBY NA SD - PÁTEK

Od 13. 4. bude každý pátek v dubnu sběrný dvůr otevřen 
až do 17:00. Provozní doba každý pátek tedy bude:

9:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00. 
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Returning (Home) to Blatna – 2018
USAID United States Agency for International Development - Americká agentura pro mezi-

národní rozvoj, je agentura federální vlády Spojených států amerických, zodpovědná primárně 
za administraci zahraniční civilní pomoci. Byla založena roku 1961 výkonným rozhodnutím 
prezidenta Johna F. Kennedyho za účelem realizace programů rozvojové pomoci v oblastech 
schválených Kongresem. Po roce 1989 byla i naše země zařazena do tohoto programu a získali 
jsme dobrovolníka pro výuku anglické konverzace a základů ekonomie (a basebalu) pro SOŠ 
Blatná. Tímto dobrovolníkem byl Steve Kautz. 

Článek uvádíme v originálním znění, jak nám ho poslal Steve a v překladu studentů SOŠ 
Blatná.                                                                                                                               B. M. 

Late June 1995 - Jihlava
Imagine 50 Americans, all Peace Corps 

Volunteers, all new to the Czech Republic.  
Now imagine me and a few of my colleagues 
boarding a local Jihlava bus to take us from 
language training to our host families.  As 
we nervously board the bus and the driver 
„greets“ us (in 1995 Jihlava this meant a grunt 
with a skeptical face), we notice something re-
markable on the inside of the bus surrounding 
the driver and framing the windows.  Photos.  
Photos of women. Naked women. That was 
the fi rst of many experiences that were, to say 
the least, not what we were used to.  Where 
were we and what was happening!?

A few weeks later I took my fi rst journey 
to Blatna.  I was completely out of my com-
fort zone.  But everyone took care of me and 
tried to help me feel at home.  By the time 
I left Blatna three years later in the summer 
of 1998, it had become a part of me.  I visited 
a few times over the next ten years and even 
though I saw changes, Blatna remained the 

same wonderful, peaceful place I had grown 
to love and think of as home.  

Now it’s 2018, I’m living in Spain, I have 
a 5-year-old son who loves it when I read “Byl 
jednou jeden krtek”. What!?  Life is full of 
surprises, right?  So, when I was able to get 
a few days free and a good fl ight connection, 
I jumped at the chance to visit my old home. 
Jedu do Blatny!

February 1, 2018 - 7pm
The bus ride from Prague was mostly as 

I‘d remembered it, and the parek v rohliku 
I had just before boarding was even better than 
I remembered.  Now the bus was approaching 
Blatna, and despite the darkness, my eyes 

were scanning anxiously for familiar sights.  
June 2008 was the last time I had been to 
Blatna - nearly 10 years before.  It would be 
almost 23 years since my fi rst visit to Blatna in 
July of 1995.  It‘s hard to explain what I was 
feeling as the bus came to a stop...other than to 
say that Blatna feels as much like home as any 
place I‘ve ever known. You should know that 
when I tell people about my life in the Czech 
Republic, I refer to Blatna as „My Town“.  
And I wondered as I stepped foot on the 
chodnik, how will I fi nd „My Town“?  What 

has changed?  Will I recognize any faces...will 
anyone recognize me? Jak se mas, Blatna?

It only took about five minutes after 
getting off  the bus to experience a classic, 
warm Blatna welcome.  I was walking down 
the street on my way to the house of Jana 
Ruzickova, when a car pulled up next to me 
and a familiar voice rang out, „Steve!“  It 
was Jana along with her husband stopping 
to pick me up.  „Diky!“  I spent a wonderful 
evening with Ruzickovi sharing memories in 
English and Czech, and with a little Spanish 
thrown in for fl avor. Jana was eager to practice 
her English, and I quickly realized that I still 
remembered a lot of Czech.  

The next morning, I enjoyed some chleba 
s maslem. I mean, I really enjoyed it!  

Czech bread is a unique thing.  No matter 
where I‘ve lived since Blatna, I have never 
been able to fi nd the fl avor or consistency of 
a nice chleba.  After breakfast I headed over to 
visit the school.  I knew there were no classes, 
but I still wanted to see the place and hopefully 
have a look inside. Walking up those front 

steps I was nervous. A good nervous, excited, 
yet somehow totally relaxed as I approached 
that door that I walked through 1000 times 
before. It was the same. The color of the wood, 
the paint on the walls, the signs on the doors, 

everything.  I was lucky enough to run into 
some old colleagues (Libor, Lida, Petr) and to 
sit in for a few minutes on a teacher‘s meeting 
(I think I now know everything I need to about 
the changes in Czech driving laws).  

Next it was on to a meeting with Jana, and 
with a special couple who were instrumental 
in bringing me to Blatna.  Blanka and Zde-
nek!  They haven‘t changed at all with their 
warm smiles, enthusiasm, boundless energy, 
and bicycles.  The four of us had a wonder-
ful lunch (at Podatelna – where were you in 
1995!), catching up and reminiscing about my 
fi rst memories of life in the Czech Republic. 

I had been in town for 16 hours, I was 
starting to see the 2018 version of Blatna, and 
I liked what I was seeing.  When I last visited 
in 2008, there was still a sense - both physical 
and psychological - of recovering from the 
devastating fl ood of 2002.  Now I sensed a di-
ff erent feeling, an optimism and spirit which 
I had always seen through individuals, but 
it seemed to be collective in 2018.  Looking 
good, Blatna.

I don’t remember a skatepark in 1995.
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Zemřelí – březen
Vávrová Marie, nar. 1925, Blatná, úmrtí 5. 3. 2018

Mašek Emil, nar. 1938, Vodňany, úmrtí 7. 3. 2018

Kočka Bohumil, nar. 1946, Bělčice, úmrtí 9. 3. 2018

Jakoubková Bohuslava, nar. 1928, Hlubyně, úmrtí 15. 3. 2018

Pouzar Jan, nar. 1932, Blatná, úmrtí 17. 3. 2018

Sakslová Růžena, nar. 1937, Milín, úmrtí 18. 3. 2018

MUDr. Kortus Jaroslav, nar. 1931, Blatná, úmrtí 26. 3.  2018

Mateřská škola Blatná, Šilhova hledá pracovní sílu na pozici 
učitelka MŠ
od 1. 9. 2018.

Požadujeme pedagogické vzdělání v oboru předškolní 
pedagogika, spolehlivost, kreativitu, respektující přístup 

k dětem i dospělým, příjemné vystupování.
Případní zájemci zasílejte písemné žádosti a strukturovaný 

životopis 
na emailovou adresu: petlanovahanka@seznam.cz 

(nejdéle do 31. 5. 2018)
                                                                      PETLÁNOVÁ HANA
                                                                               (ředitelka MŠ)

Návrat (domů) do Blatné – 2018
Konec června 1995 - Jihlava

Představte si padesát Američanů, všichni 
z Peace Corps Volunteers (sbory dobrovolní-
ků), všichni poprvé v České republice. A teď 
si ještě představte mě a pár mých kolegů, jak 
nastupujeme v Jihlavě do autobusu, který nás 
odveze z jazykového kurzu do našich hosti-
telských rodin. Nervózně jsme nastupovali 
do autobusu a řidič nás „pozdravil“. V roce 
1995 to v Jihlavě znamenalo zamumlání a ky-
selý obličej. Uvnitř autobusu jsme si všimli 
něčeho pozoruhodného. Fotek. Fotek žen. 
Nahých žen. To byl vůbec jeden z prvních 
zážitků, abych tak řekl, na který jsme nebyli 
zvyklí. Kde to jsme a co se děje? O pár týdnů 
později jsem jel poprvé do Blatné. Vůbec jsem 
nebyl ve své kůži, ale všichni se o mě starali 
a snažili se, abych se cítil jako doma. Do té 
doby, než jsem o tři roky později, v létě 1998, 
odjel z Blatné, jsem si ji úplně zamiloval. 
V dalších deseti letech jsem Blatnou něko-
likrát navštívil a přestože se hodně změnilo,  
zůstala pořád tím báječným, klidným místem, 
které jsem si zamiloval jako svůj rodný do-
mov. Teď je rok 2018, žiju ve Španělsku, mám 
pětiletého syna, který zbožňuje, když mu čtu 
„Byl jednou jeden krtek“. No, život je plný 
překvapení, že? Takže když jsem dostal pár 
dní volna a výhodnou letenku, chytil jsem 
příležitost za pačesy a navštívil svůj starý 
domov. Jedu do Blatný! 

1. únor, 2018, 19:00
Cesta autobusem z Prahy probíhala asi tak, 

jak jsem si pamatoval. Párek v rohlíku, který 

jsem si dal, než jsem nastoupil do autobusu, 
chutnal líp, než tenkrát. Jak se autobus blížil 
k Blatné, moje oči, i přes skoro úplnou tmu, 
toužily vidět známá místa. Naposledy jsem 
tu byl v červnu 2008 - téměř před deseti lety. 
Teď to bude 23 let od mé první návštěvy 
v červenci 1995.  Je těžké popsat, jak jsem 
se cítil, když autobus zastavil… i když se 
v Blatné cítím doma víc než kdekoliv jinde 
na světě. Měli byste vědět, že když vyprávím 
lidem o životě v České republice, mluvím 
o Blatné jako o „svém městě“. Trochu jsem se 
bál, když jsem došlápl na chodník. Jaké bude 
„moje město“? Co se změnilo? Poznám známé 
tváře. Pozná někdo mě? Jak se máš, Blatná?

Netrvalo to ani pět minut, co jsme vy-
stoupili z autobusu a už jsem cítil, že Blatná 
mě vítá.

Šel jsem dolů po ulici k domu Jany Rů-
žičkové, když vtom vedle mě zastavilo auto 
a uslyšel jsem známý hlas: „Steve.“ Byla to 
Jana s manželem, kteří mě přijeli vyzvednout. 
„Díky!“ Spolu v Růžičkovými jsem strávil bá-
ječný večer, kdy jsme vzpomínali v angličtině 
i češtině, a taky trochu ve španělštině, jen tak 
pro radost. Jana měla velkou chuť procvičit 
si angličtinu, a já jsem si uvědomil, že si ještě 
pořád pamatuji hodně z češtiny. 

Hned ráno jsem si pochutnal na chlebu 
s máslem, a tím myslím, opravu pochutnal!  

Český chleba je opravdu než jeden. Ať 
jsem žil kdekoliv, poté co jsem odešel z Blat-
né, nikdy už jsem nenarazil na tak dobrý chle-
ba. Po snídani jsme se vydali podívat do školy. 

Věděl jsem, že o pololetních prázdninách se 
nevyučuje, ale stejně jsem se chtěl podívat 
dovnitř. Už když jsem šel po schodech nahoru, 
cítil jsem mírnou nervozitu.

 Nervózní, ale přesto zcela uvolněný, 
vždyť jsem stoupal po schodech, po kterých 
jsem předtím stoupal snad 1000x. Všechno 
bylo jako dřív. Barva dřeva, barva na zdech, 
nápisy na dveřích, prostě všechno. Měl jsem 
štěstí, že jsem narazil na některé bývalé kole-
gy – Libora, Lídu, Petra - a moci také posedět 
alespoň chvilku na školení řidičů s ostatními 
kolegy. (Myslím si, že teď zn ám všechny 
novinky Zákona o dopravě) 

Následně jsem se sešel s Janou a dvěma 
„special“ lidmi, kteří mně hodně pomohli, 
když jsem přišel do Blatné. Blanka a Zdeněk! 
Vůbec se nezměnili. Stále se usmívají, jsou 
plní energie a pořád ještě jezdí na kole!

Všichni čtyři jsme si dali skvělý oběd 
v Podatelně (kdyby tu tak byla v roce 1995!) 
a mně se vracely vzpomínky. 

Už jsem byl v Blatné 16 hodin, začínal 
jsem si zvykat na podobu Blatné v roce 2018 
a líbilo se mi, co jsem viděl. Když jsem tu 
byl naposledy v roce 2008, Blatná se ještě 
vzpamatovávala z povodní v roce 2002. Nyní 
jsem cítil něco jiného, velký optimismus, 
který jsem vždycky pozoroval u jednotlivých 
lidí, ale teď jsem ho viděl u všech. Vypadáš 
dobře, Blatná.   

Přeložili a upravili
Ladislav Hořejší a Adam Jastraban (3. B)

ze Střední odborné školy Blatná  

Plošná deratizace v Blatné
Technické služby města Blatné, s. r. o., ve spolupráci s fi rmou 

Profi -Dera, s. r. o., budou provádět plošnou deratizaci. Půjde o hubení 
zejména myší a potkanů.

V případě, že budete mít požadavky na provedení deratizace 
na konkrétním místě, pak nás prosím kontaktujte na telefonním čísle 
383 422 541 nebo na e-mailu kontakt@tsblatna.cz Sdělte prosím přesné 
místo, kde žádáte deratizaci provést, vaše kontaktní údaje včetně tel. 
čísla. Firma Profi -Dera vás bude před deratizací kontaktovat ohledně 
podrobné domluvy k zásahu.

Deratizaci ve své nemovitosti nebo na svém pozemku hradí přímo 
občan. Deratizace je naplánována na 14. 5. 2018. 
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Oslavy MDŽ v Chlumu byly jako vždy velkolepé
Korunu všeobecnému veselí nasadily „slič-
né“ pánské aquabely.

Chlum - V obci se 200 obyvateli mají 
místní společenské tradice v patřičné úctě. Své 
o tom vypovídají i každoroční oslavy celosvě-
tově uznávaného svátku žen, které se odehrá-
vají na půdě sálu v patře zdejšího kulturního 
domu. Ani zkázonosný kapitalistický orkán, 
který po roce 1989 strhl na smetiště dějin 
mnoho pozitivních národních rysů, nedonutil 
chlumské zříci se důstojného připomenutí 
MDŽ, které „modří ptáci“ s rudými křídly 
ocejchovali nesmyslně jako dítě komunistické 
propagandy.

Tak jak 
už se stalo 
p r a v i d l e m 
i letos oče-
kával před 
v c h o d e m 
do společen-
ského sálu 
v den „D“ 
p ř í s l u š n i -
ce něžného 
pohlaví sta-
rosta Chlu-
mu a každou 
ihned obda-

roval krásnou květinou. Letos měl muž číslo 
jedna Radim Paulus zdatné pomocníky - své 
malé syny. A ti se předháněli v tom, kdo dřív 
sáhne po šperku matky přírody a stane se 
dobrým rytířem jakékoliv místní dámy. Když 
zrovna schodiště zelo prázdnotou, hoši vybí-
hali nedočkavě do terénu a doslova silou vůle 
přitahovali další oslavenkyně. Těch se nako-
nec dostavilo více než šedesát, což Radima 
Pauluse mile překvapilo. „Tolik žen a dívek 
jsem ani neočekával,“ přiznal posléze, „I když 
si nikdy na nezájem nemůžeme stěžovat, teď 
řádí chřipka a o řadě zdejších vím, že jsou 

na cestách. Ale pochopitelně jsem moc rád- 
jen houšť a větší kapky!,“ dodal s úsměvem.

Přítomné dámy mohly být vůbec na muž-
ské protějšky hrdé. „Páni tvorstva“ se stali 
pro tyto sváteční chvíle jejich dobrovolnými 
sluhy, kteří se mohli přetrhnout, aby udělali 
vše, co jim na očích viděli. Servírovali jim 
zákusky i chlebíčky, teplé i studené nápoje 
a rozmazlovali své partnerky, maminky, ba-
bičky a sousedky, jak jim velela jejich mužská 
čest, až se cítily v sedmém nebi.

Pánskou obsluhu de luxe, starostův úvodní 
přípitek i následný kulturní program si s hlu-
bokým dojetím, kombinovaným s radostným 
odpočinkem od všedních starostí užívala také 
pamětnice Jarmila Solarová. Paní Solarová 
žije v Chlumu od roku 1977 a dosvědčuje, že 
na MDŽ se tady nikdy nezapomínalo: „A já 
při oslavě v kulturním domě nikdy nechyběla. 
Je to moc milé, posedět se sousedy a přáteli, 
popovídat si….Obzvlášť se vždycky těším 
na vystoupení dětí s básničkami a písničkami. 
Letos to měly zase moc pěkné. Velkou záslu-
hu na tom má naše kulturní referentka paní 
Fousová, která drobotinu připravuje. Člověku 
až zvlhnou oči…,“ svěřuje se sympatická 
paní, které vlasy prokvétají stříbrem dobroty 
a moudrosti. Na „totalitní“ éru oslav svátku 
všech žen vzpomíná jen v dobrém: „Jedena-
dvacet let jsem pracovala v blatenské „Tesle“ 
a tam mělo MDŽ velkou váhu! Všechny ženy 
vždycky dostaly kytičku a dárek, například 
hrníček. Navíc pro nás muži připravili vpravdě 
královské posezení v blatenské sokolovně 
s bohatým občerstvením i velkolepým dopro-
vodným pásmem. A podnik na nás nikterak 
nešetřil- jednou pozval dokonce Milana Drob-
ného, jindy zase známou dechovku. Mrzí mě, 
že některé podniky po roce 1989 od pořádání 
takových akcí upustily, dokonce se začalo 
zapomínat i na onu symbolickou kytičku. 
Vždyť přece nejde o žádný přežitek z dílny 

KSČ- MDŽ je celosvětovou připomínkou 
na stávku amerických švadlen,“ argumentuje 
Jarmila Solarová, která si během svého života 
vyzkoušela také práci v jiných blatenských 
podnicích- Dřevokovu, Mrazírnách a Duře. 
A jak drží tento svátek její nejdražší ?

„U nás měl vždycky čestné a nezastupitelné 
místo. Manžel nikdy nezapomněl na květiny, 
stejně tak děti a vnoučata,“ doplňuje svůj svá-
teční monolog pevná zastánkyně této tradice.

Už pět let se v Chlumu ženy a dívky 
doslova nedočkavostí třesou, s jakým zábav-
ným vystoupením u příležitosti oslavy MDŽ 
přijdou místní chlapi. Ještě nikdy je nezkla-
mali a nezklamali ani letos, kdy se převlékli 
za aquabely. Následná sestava, za jakou by se 
nemuseli stydět ani cvičenci na spartakiádách, 
uvedla obecenstvo doslova do varu. Potlesk 
a nadšené výkřiky nebraly konce. „Což o to, 
teď už jsme pevní v kramfl ekách a tréma se 
nás nedrží,“ nechal se slyšet „tiskový mluvčí“ 
brigády CHCHP / chlumského chlapského 
povyražení /, „Ale když jsme měli vylézt 
na scénu premiérově, tak jsme se museli na-
před v hospodě „umrtvit“ alkoholem, aby se 
nám netřáslo „sádlo“, směje se. Mužská parta 
letos svůj vodní výstup bez vody nacvičovala 
poctivě tři týdny a výsledek se bohatě zúročil.

Evropská unie už českým požitkářům 
vzala nebo znechutila leccos. Ovšem MDŽ 
je nesmrtelné. Alespoň v jihočeském Chlumu 
určitě. (Bez jazykové úpravy).

Vladimír Šavrda 

Pánské akvabely měly neodolatelný půvab.

Kytička předávaná dětskou rukou 
zahřála chlumslé ženy u srdce 

dvojnásob.

Besedy s hosty Blatenských listů
Jak to vidí host Blatenských listů, paní 
Zita Senková.

Po delší odmlce (posledním hostem 
byl loni v listopadu Michal Horáček) byla 
hostem Blatenských listů 6.dubna Zita Sen-
ková, moderátorka úspěšného pořadu “Jak 
to vidí....”, který můžete slyšet pravidelně 
na Českém rozhlase Dvojka. Myslím, že 
beseda nás všechny v Konibaru potěšila 
profesionálním, korektním a zasvěceným 
výkladem paní Zity Senkové. Většinou se 
výklad a otázky návštěvníků týkaly vlastního 
rozhlasového pořadu a problému rozpoznání  
pravdivosti informací. Za poskytnutí prosto-

ru Konibaru děkujeme majitelce zámku, paní 
Janě Germenisové.

Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme.
Další besedy bychom chtěli konat opět 

pravidelně každý měsíc. Jednáme a snažíme 
se získat známé a zajímavé hosty. Zatím 
máme potvrzen termín besedy s Andorem 
Šándorem 23. května, opět v Konibaru  
na blatenském zámku. Generál Andor Šándor 
působil v nejvyšším velení československé 
armády, pak byl v letech 2001-2002 šéfem 
české vojenské špionáže. Téma besedy: Jak 
bezpečný je svět, ve kterém žijeme.

Přijďte a přiveďte i své známé.
Z.M.Zita Senková po besedě.
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RÁDIO BLATNÁ POMÁHÁ: SBÍRKA VÍČEK PRO HYNEČKA
V létě 2014 postihla 2,5letého Hynečka tragická nehoda, kdy 

utrpěl úraz v bazénu, kam nešťastně spadl. Došlo k poškození mozku 

v důsledku doby s t rávené  pod 

vodou. Jeho ro- diče se ho od té 

doby snaží po- stavit na nohy. 

Ke zlepšení po- hybové aktivity 

jsou potřebné nejen pobyty 

v lázních, ale i různé zdravot-

nické pomůcky a každodenní velmi nákladné cvičení a rehabilitace. 

Hyneček má reálnou šanci vrátit 

se do plnohodnotného života, ale 

k tomu je zapotřebí dlouhá, in-

tenzivní a nákladná léčba na kli-

nice Axon, kterou však zdravotní 

pojišťovny nehradí. Hynka čeká 

dlouhá cesta, ale Hyneček je 

velký bojovník, a i s naší pomocí 

mu budou moci Hynkovi rodiče 

poskytnout to, co potřebuje.

ZAPOJTE SE DO SBÍRKY VÍČEK PRO
HYNEČKA

A JAKÁ VÍČKA SBÍRÁME:

  Vesměs veškerá víčka z PET obalů (označena na spodní straně 

číslovkou 2-HDPE)

  Víčka z drogérie a potravin (označena číslovkou 2-HDPE, 

4-LDPE, 5-PP)

x   Víčka s označením PS (6) (např. víčka od pivních sudů)

NESBÍRÁME

Více informací o vykupovaných víčkách na

www.plastovavicka.cz

Víčka můžete nosit k nám do studia: Palackého 26, Blatná

Mají víčka skončit v koši, nebo mají posloužit někomu, kdo to 

potřebuje? Možná je i přímá fi nanční pomoc. Kdo bude chtít po-

moci tímto způsobem, informace naleznete na jejich webových 

stránkách www.konto-hynek.cz

DĚKUJEME ZA POMOC.
Za Rádio Blatná Renáta Tomášková
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ulturní  kalendář

14. 4. SOBOTA | 18:00 |
RUDOLF PISKÁČEK: TULÁK
Divadelní sál sokolovny
Divadelní spolek Radomyšl se představí 
s vlastním nastudováním operety Tulák.
Vstupné 120 Kč 
Předprodej: Infocentrum, recepce Měst-
ského muzea Blatná, www.ckvb.cz

14. 4. SOBOTA | 21:00 |
FUNKCE ŠROUBU
Koncert | Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici

18. 4. STŘEDA | 18:00 – 22:00 |
DOMY SVĚDKOVÉ DOBY
Náměstí Míru, tř. J. P. Koubka, ulice Na Pří-
kopech
Tak jako každý rok si i letos v tento den při-
pomeneme Mezinárodní den památek. V 
18:00 započne procházka městem s Mgr. 
Jiřím Sekerou, který nás provede dějinami 
města Blatná ve 20. století.
V 19:00 ožijí budovy v centru města jako 
svědkové doby, a to za pomoci videopro-
jekce, kterou ztvárníme momenty osudo-
vých osmiček českých dějin. Připomeneme 
si vznik republiky v roce 1918, její zánik v 
roce 1938, nástup komunismu v únoru 
1948 a vpád vojsk Varšavské dohody v sr-
pnu 1968.

24. 4. ÚTERÝ 
DEN HOLOCAUSTU A HRDINSTVÍ - 
JOM HA ŠOA
I letos si vzpomene na blatenské občany, 
kteří byli zavražděni v období protektorátu 
a druhé světové války totalitním režimem. 
Venkovní výstava u kašny na tř. J. P. Koub-
ka bude ve 14:00 doprovázena veřejným 
čtením jmen obětí holocaustu. 

25. 4. STŘEDA | 9:00 |
KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE 
NA LIDOVÉ NÁSTROJE
Koncertní sál ZUŠ Blatná

25. 4. STŘEDA | 10:00 |
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ 
PRO ŠKOLY
Koncertní sál ZUŠ Blatná

26. 4. ČTVRTEK | 17:00 |
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ 
PRO VEŘEJNOST
Koncertní sál ZUŠ Blatná

28. – 29. 4.  BLATNÁ TANČÍ 

28. 4. SOBOTA | 10:30 - 12:30 |
POHYBOVÝ WORKSHOP PRO DĚTI 
S KOCOUREM
Velký sál KCAŽ
Zveme na polední pohybově divadelní 
groteskní blbnutí a tvoření, kde se sezná-
míme s příběhem KOCOURA. V pohybové 

dílně si zahrajeme na to, jaké to je, když 
má kocour devět životů a budeme si hrát 
s představou, že jsme taky kocouři s devíti 
životy. Nejvíc se ale budeme hýbat, skákat 
a blbnout. 
Workshop povede zkušený performer a he-
rec Marek Menšík. Pohybový workshop je 
určen pro děti ve věku 6 - 12let. Kapacita 
workshopu je 20 dětí, je nutné zakoupit si 
vstupenku za 70 Kč v IC Blatná nebo přes 
www.ckvb.cz

28. 4. SOBOTA | 18:00 |
SLÁVA ZUBKOV, MAREK MENŠÍK: 
KOCOUR
Kredance z.s., České Budějovice
Divadelní sál Sokolovny 
Představení je příběhem dvou postav. Mož-
ná miliónem příběhů, miliónu postav. 
O přátelství, trápení a radosti. O hrách, 
které můžou přinést nečekané výsledky a 
překvapit. O zvratu, který musí přijít. O hle-
dání svobody, která není samozřejmou.
Rodinné představení inspirované grotes-
kou a fyzickým divadlem vypráví přede-
vším obrazem, pohybem, situací a hud-
bou. Tyto formy vyprávění autoři zvolili 
proto, že oba milují fyzické divadlo a jsou 
přesvědčení, že ke komunikaci s divákem 
není vždy potřeba slov. A ne jinak je tomu 
u dětského diváka. Děti naopak autoři vní-
mají jako imaginaci otevřenější publikum, 
které se teprve učí vnímat mnohoznačnos-
ti jazyka, který někdy odvádí pozornost od 
základních hodnot mezilidských vztahů. 
Představení je určeno dětem od 3 let a do-
spělým.

Sláva Zubkov a Marek Menšík pro insce-
naci hledají současný nonverbální jazyk 
srozumitelný napříč národy a věk diváků. 
Chtějí vyprávět obrazem a situací. Chtějí je 
sdílet s diváky, účastníky děje.
Autoři: Sláva Zubkov, Marek Menšík

Režisérská a dramaturgická spolupráce: 
Béatrice Jaccard (CH)
Délka představení: 40 min

28. 4. SOBOTA | 20:00 |
LORD VOLTURE (NL) / MEAN STEAK 
(SWE) / DIRTY LESBIAN DUCK
Koncert kapel | Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici

29. 4. NEDĚLE | 17:00 | 
FLASHMOB – společná choreografie
29. 4. se slaví Den tance a proto se i Blatná 
zapojí do projektu Flashmob. Flashmob je 
událost celorepublikového významu, kdy v 
tento den ve stejný čas tančí lidé v ulicích 
celé ČR na jednu společnou choreografii a 
hudbu. Termíny nácviku na našem webu 
www.ckvb.cz

13. 4. PÁTEK | 20:00 |
ERIC CLAPTON
Dokumentární | Velká Británie 2017 | 135 
min. | mládeži přístupný | 110 Kč

15. 4. NEDĚLE | 15:00 |
SHERLOCK KOUMES
Animovaný / komedie / dobrodružný / ro-
dinný | USA / Velká Británie 2018 | mládeži 
přístupný | 125 Kč

18. 4. STŘEDA | 19:00 |
TLUMOČNÍK
Drama / komedie / road movie | Slovensko 
/ Česko / Rakousko 2018 | 113 min. | mlá-
deži do 12 let nevhodný | 100 Kč

20. 4. PÁTEK | 20:00 |
PLANETA ČESKO
Dokumentární | Česko 2017 | 81 min. | mlá-
deži přístupný | 80 Kč

25. 4. STŘEDA | 19:00 |
PEPA
Komedie / drama | Česko 2018 | 90 min. | 
mládeži do 12 let nevhodný | 120 Kč

27. 4. PÁTEK | 20:00 |
AVENGERS: INFINITY WAR
Akční / Sci-Fi / Fantasy | USA 2018 | mláde-
ži přístupný | 120 Kč

PRO DOSPĚLÉ

ČTEME, PLETEME A… | ÚTERÝ | 14:00 |
17. 4. | povídáme si o všem, co nás zajímá
24. 4. | jdeme do muzea

PRO DĚTI
Křížovka pro děti po celý měsíc

13.  4.  PÁTEK | 14:00 – 16:00 |
JARNÍ MALOVÁNÍ
Tvůrčí dílnička pro děti, které si chtějí zku-
sit malovat na sklo.

SOUTĚŽ O NEJVTIPNĚJŠÍ ČARODĚJNICI
Nakresli nebo vytvoř z jakéhokoliv materi-
álu veselou čarodějnici a vtipně pojmenuj. 
Své dílo odevzdej v knihovně nejpozději do 

 Akce

 Kino

 Knihovna
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20. dubna. Výherce nejvtipnější čarodějni-
ce bude odměněn.

 

13. 4. PÁTEK | 18:00 |
KAVÁRENSKÝ KVÍZ
Kavárna KCAŽ
Neseďte v pátek večer doma! Přijďte otes-
tovat své všeobecné znalosti a přitom se 
pobavit s přáteli! Týmy 2-6 osob, startovné 
20 Kč/osoba.

14. 4. SOBOTA | 18:00 |
EXPEDIČNÍ KAMERA 
Velký sál KCAŽ
Expediční kamera je největší cestovatelská a 
outdoorová akce u nás. Tento unikátní pro-
jekt přinese nejlepší filmy sezóny z celého 
světa i novinky z domácí produkce. Vstupné 
dobrovolné.

16. 4. PONDĚLÍ | 18:00 |
MUZIKOTERAPIE
Velká klubovna, KCAŽ
S sebou: karimatku, polštářek, deku a po-
hodlné oblečení. Přihlásit se můžete na ka-
lousova@ckvb.cz nebo 604723646. Vstup-
né 100 Kč.

17. 4. ÚTERÝ | 18:00 | 
CESTOPIS: PRAVÁ KUBA: 
NA KOLE SKRZ OSTROV, LID I BOHY
Kavárna KCAŽ
Slávka Chrpová, šéfredaktorka časopisu 
Cykloturistika uvádí cyklocestovatelskou 
multimediální přednášku s tancem na 
téma Pravá Kuba. Svoje zkušenosti ze čtyř 
návštěv Kuby během deseti let zúročila a 
připravila projekci, kde sleduje neobvyklá 
témata. Kromě neotřelých zážitků z jízdy 
na kole po tomto ostrově se zabývá i tím, 
jak se žije Čechům na Kubě a naopak Ku-
báncům v Čechách. Protože se také zajímá 
o původ Kubánců, odkud přišli a jaký byl 
jejich život po příchodu z oblasti Nigérie a 
Beninu, monitoruje její projekce i santerij-
ské náboženství, jeho tance a rituály. Sama 
navštívila santerijského kněze. Přijďte se 
také podívat, zda se Kuba mění opravdu 
tak rychle, jak se nám jeví ze středu Evropy. 
Slávka také zatančí tanec mambo.
Vstupné dobrovolné.

20. 4. PÁTEK | 17:00 – 20:00 |
GRAFOLOGICKÝ SEMINÁŘ 
Velká klubovna KCAŽ
Grafologický seminář paní Jany Maškové 
vám pomůže proniknout do základů gra-
fologie.
Počet účastníků je omezen. Přihlásit se 
můžete na kalousova@ckvb.cz nebo 
604723646. Vstupné 300 Kč. 

24. 4. ÚTERÝ | 18:00 |
KINOKAVÁRNA: 
NEMUSÍŠ S LÁSKOU, STAČÍ S CITEM
Kavárna KCAŽ
Je sexualita lidí s mentálním hendikepem 
v dnešní společnosti stále tabu? Pokud 
ano, tento dokument se ho snaží zbořit. 

Sledujeme v něm příběh čtyř hlavních ak-
térů, dvou žen a dvou mužů. Partnerství, 
sexualita, ale také otázka rodičovství jsou 
ústředním tématem jejich diskusí. Zda je 
například lepší přijít ve čtyřiceti o panictví 
s prostitutkou, nebo si počkat na pravou 
lásku. Jaké to je porodit zdravé dítě, a ne-
smět se o něj starat. Nebo jak se jako žena 
vyrovnat s tím, že mě v mládí přiměli k 
podvázání vaječníků.
Režie: Lenka Vochocová, Kateřina Bubeníč-
ková 
Dokument | ČR 2015 | 52 min. | mládeži do 
15 let nevhodný | vstup volný

ÚTERÝ | 15:00 - 16:00 |
FRANCOUZSKÁ KONVERZACE 
pro úplné začátečníky
Velká klubovna KCAŽ
Zájemci se mohou hlásit na kalousova@
ckvb.cz nebo 604723646. Cena 70 Kč

ČTVRTEK | ATELIÉRY
Suterén KCAŽ
19. 4. | 14:00 | MALBA
26. 4. | 17:00 | KRESBA
Přihlašujte se na emailu vitakova@ckvb.cz.

STÁLÉ AKCE A PORADNY V KCAŽ  
PŘEHLED TERMÍNŮ NA www.ckvb.cz

MĚSTSKÉ MUZEUM BLATNÁ
ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |

Každou první středu v měsíci vstup 
zdarma.
Stálá expozice je otevřena po dobu trvá-
ní krátkodobých výstav.

20. 3. – 18. 4.
JAN RAFAEL SCHUSTER: 
MALBY A KRESBY
Městské muzeum Blatná 
Tvorbu březnického rodáka, malíře, pe-
dagoga a milovníka jihočeské krajiny J.R. 
Schustera můžete zhlédnout na výstavě, 
která vznikla ke stotřicátému výročí uměl-
cova narození.  Můžete se těšit na soubor 
kreseb  z období 1. světové války:  sluncem 
prozářené krajiny Albánie a podobizny vo-
jáků. Vystavené budou také jeho typické 
krajinky z jižních Čech a Šumavy i méně 
známé ženské akty a portréty.

1. 3. – 22. 4.
SENIORKY INSPIRACÍ
KCAŽ Blatná
Výstava obrazů, které byly vytvořeny v 
rámci projektu Městské knihovny Blatná 
Čteme, pleteme a…

9. 3. – 13. 5.
ARLETA JÁNSKÁ / De Profundis
Infocentrum Blatná | Výstava obrazů

Malby, noci, rána a zlomený srdce

KULTURNÍ OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍ 
ČTVRTÍ ROKU 18
První tři měsíce roku 2018 se nesly ve 
znamení otevření další části stálé ex-
pozice Městského muzea Blatná, ma-
sopustního veselí, plesu Města Blatná, 
skvělých divadelních představení, nemé-
ně skvělých koncertů, důležitého setkání 
v oblasti cestovního ruchu a v neposled-
ní řadě rovněž Mezinárodní kontrabaso-
vé soutěže Františka Simandla.
První akcí roku 2018, kterou zde rád při-
pomenu, byl koncert v rámci blatenského 
Kruhu přátel hudby, který se uskutečnil ve 
Starém paláci zámku Blatná a představil 
se na něm houslový virtuos Alexander 
Shonert. Jeho vystoupení bylo pro řadu 
přítomných velice příjemným překvape-
ním, neboť, i když mistra předchází výteč-
ná pověst, není přeci jen tolik známý, jako 
jména Svěcený, Hudeček, Špaček a jiní. Za 
svůj výkon v rámci koncertu KPH v Blatné 
byl pan Shonert odměněn ovacemi ve sto-
je.
Když už jsme u koncertů KPH, nemohu 
samozřejmě opomenout vystoupení otce 
a syna Rakových, kteří, stejně jako jejich 
předchůdce, nadchli až do posledního 
místečka naplněný sál Starého paláce. 
Rovněž dlouhé ovace ve stoje a den poté, 
milé „díky“ pana Štěpána Raka blatenské-
mu publiku na jeho facebookovém profilu.

Na prknech blatenské sokolovny jsme v 
průběhu prvních tří měsíců uspořádali dvě 
divadelní představení. V únoru se nám v 

-

 Něco o(d) nás

 Výstavy

Štěpán a Jan Matěj Rakovi při koncertě 
ve Starém paláci zámku Blatná.
Foto: R. Řebřina

 Komunitní centrum
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mediální hrou Arnošta Goldflama „Vratká 
prkna“ s Jiřím Lábusem a Jaroslavou Kret-
schmerovou v hlavních rolích a v březnu 
pak Jiří Němec a Radek Holub v existenci-
álním dramatu Divadla Ungelt, Expres na 
západ. Skvělé náměty, profesionální zpra-
cování a fantastické výkony herců. Pásmo 
divadelního předplatné jara 2018 uzavře 
28. 4. představení Kocour souboru Kredan-
ce z. s., kde budete moci zhlédnout opět 
něco z žánru pohybového divadla.

Doslova milníkem pro historickou paměť 
Blatné bylo zpřístupnění již druhé části 
stálé expozice místního muzea, věnované 
historii Blatné a Blatenska v době od pří-
chodu prvních Slovanů až po první polovi-
nu 17. století. Expozici zdobí celá řada do-
bových uměleckých předmětů, ale rovněž 
zde najdete řadu interaktivních prvků, na 
kterých „prožijete“ historii trochu jinak než 
pouhým čtením popisků. Počátkem roku 
2019 se pak můžete těšit na otevření třetí, 
poslední části, která představí dobu od Bílé 
hory až do konce 20. století. 

V Komunitním centru aktivního života pak 
musíme, vedle velké spousty jiných, zmínit 
především tyto akce – 2. ples města Blat-
ná, konferenci věnovanou cestovnímu ru-
chu v Blatné a na Blatensku a Mezinárodní 
kontrabasovou soutěž Františka Simandla.
Velice nás těší, že po loňském prvním roč-
níku plesu se i ten letošní nesl v duchu 
pohodové a slavnostní nálady a doufáme, 
že všem, kteří na ples dorazili, se líbilo po-
dobně jako nám. Pro příští ročník už máme 
nyní zamluvenu kapelu, která se velmi lí-

bila při prvním ročníku plesu – Kanci paní 
nadlesní. Těšíme se již teď na březen 2019, 
ve slavnostním, s vámi na shledanou.

Konference zaměřená na cestovní ruch 
byla uspořádána především za účelem 
představení výsledků výzkumu prováděné-
ho Katedrou obchodu a cestovního ruchu 
Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v 
Českých Budějovicích. Pánové Viktor Voj-
tko a Petr Štumpf představili přítomným 
z řad blatenských provozovatelů ubyto-
vacích a pohostinských služeb výsledky 
průzkumu, který v Blatné realizovali v prů-
běhu roku 2017. Výsledky a závěry tohoto 
výzkumu jsou pro každého zájemce z řad 
místních i přespolních k dispozici u nás na 
„kultuře“. Na konferenci byl přítomen i šéf 
Jihočeské centrály cestovního ruchu, pan 
Jaromír Polášek, který zde představil plá-
ny centrály pro nadcházející rok a nastínil 
strategii, kterou se budou „jižní Čechy“ v 
blízké budoucnosti ubírat. K tomu, aby-
chom dokázali co nejvíce využít potenciál 
Blatné a Blatenska, vnímáme jako mimo-
řádně důležité být v tomto odvětví neustá-

le v těsném kontaktu s aktuálním děním a 
získávat a porovnávat co nejvíce relevant-
ních informací. Provedený výzkum nám v 
tomto směru poskytl jedinečná data.

Poslední z akcí, které zde chci připome-
nout je IX. ročník Mezinárodní kontrabaso-
vé soutěže Františka Simandla. Dvoudenní 
soutěžní program doplněný třemi dopro-
vodnými koncerty rozezněl sály komunit-
ního centra a Starého paláce zámku Blat-
ná. V mezinárodní konkurenci nakonec v 
nejprestižnější kategorii do 30 let zvítězil 
Ondřej Sejkora z Konzervatoře Pardubice.
V závěru mi ještě dovolte poděkovat 
všem, kteří přispěli a podpořili dvě akce, 
které jsem zde zmiňoval. Jedná se o ma-
sopust, který podpořilo pekařství pana 
Davida Vohryzky a všem, kteří podpořili 
2. ročník plesu Města Blatná. Moc si toho 
vážíme, a doufáme, že nám zachováte 
minimálně při těchto akcích přízeň.     R.Ř.

2. ples města Blatná.
Foto: J. Loula
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Profesor hudby František Praský, zapomenutý blatenský rodák
Úvod k článku

Na adresu Blatenských listů došel zajímavý článek o významném fl étnistovi Fr. Praském. 
Rádi zveřejníme tuto informaci o blatenském rodákovi, který se proslavil ve světě. Protože 
z rodiny Praských pochází i známá paní učitelka Zdenka Gutwirthová, požádali jsme ji o ob-
jasnění rodinných souvislostí. Pan František Praský je další z osobností z Blatné, na kterou 
můžeme být hrdi.              B.M.

Jméno Praský se už v povědomí současníků neobjevuje, ačkoli patřilo díky rozsáhlému 
rodu a také dvanácti sourozencům mého otce k známým osobám své doby. Byli to převážně 
hostinští a řezníci. Někteří prosluli i jako zápasníci. Jeden z nich se vymykal rodové tradici, a to 
bratr mého dědečka - František Praský. O něm se zmiňovala babička, jeho švagrová, na jakého 
významného předka můžeme být hrdi. Jeho osud zaujal další z příbuzných, paní Helenku Slád-
kovou, které se díky trpělivému pátrání v nejrůznějších archivech podařilo vypátrat a přiblížit 
osudy tohoto významného blatenského rodáka.                                 Mgr. Zdena Gutwirthová

Proč zapomenutý ? Na začátku zkoumání, jehož výsledkem jsou níže uvedené informace, 
byla poznámka mé maminky, že „někdo z rodu mojí maminky byl hudebník, ale víc nevím. 
Doma se o ničem z minulosti nemluvilo“. A tak jsem se pustila do badatelské činnosti, která 
se na začátku vlažného zájmu změnila až v závislost. Objevila jsem mnoho zajímavých předků 
a osudů, o kterých jsem až do důchodového věku nic nevěděla.

A i když se Vám zdá, že to nikoho nezajímá a nikdo nemá čas naslouchat, časem se objeví 
někdo, a stačí jeden z celého příbuzenstva, koho začne trápit zvědavost, jak to bylo, kdo je 
na té staré fotografi i, jak žili a proč se to stalo ….. Aby pátrání po minulosti nebylo tak složité 
a někdy i neúspěšné, my babičky a dědové, tety, strýčkové i rodiče, vyprávějme dětem, co si 
ještě pamatujeme a nebo alespoň uchovejme malý rodinný archiv fotografi í a dokumentů s daty 
a jmény. Usnadníme tím práci budoucímu zvídavému badateli. A podaří se nám oživit osobnosti, 
které si zapomenutí nezaslouží.

František Praský se narodil 18. srpna 1871 
v Blatné č. 211 do rodiny Antonína Praského, 
hostinského a mistra řeznického. V Blatné 
vychodil obecnou a měšťanskou školu. Již 
od dětství jevil hudební nadání. Bral asi hodi-
ny hudby a hry na fl étnu, protože ve 14 letech 
byl přijat na Pražskou hudební konzervatoř, 
obor fl étna. Kdo byl v Blatné jeho učitelem 
není známo, stejně tak nic nevíme o jeho 
dětství v Blatné.

Na konzervatoři byl vynikajícím studen-
tem. Když se blížil termín závěrečné zkoušky, 
profesor konzervatoře Dr. Pohl objevil v Ná-
rodním muzeu rukopis fl étnového koncertu 
profesora konzervatoře a skladatele Viléma 
Blodka (1834–1874). Blodkův koncert byl 
svěřen vynikajícímu posluchači konservatoře 
Fr. Praskému, aby tímto koncertem absolvo-
val. Při výstupní zkoušce jej zahrál skvěle. 
O závěrečné zkoušce studentů konzervatoře 
byl uveřejněn v novinách Prager Tagblatt dne 
8.7. 1891 článek: „Ve velkém sále Rudolfi na 
se konala 3., 4. a 6. 7. 1891 veřejná závěrečná 
zkouška studentů Pražské hudební konserva-
toře v přítomnosti presidenta spolku pro pod-
poru hudebního umění Ferdinanda z Lobkovic 
a početného publika. Konalo se 21 koncertů, 
na začátku a na konci s klavírním koncertem 
s orchestrem.  Blodkův flétnový koncert 
(od bývalého profesora fl étny na konzervatoři 
Viléma Blodka) zahrál Franz Praský.“

Po absolvování konzervatoře zavál osud 
Fr. Praského na sever – necelý rok byl členem 
symfonického orchestru v Helsinkách. Poté 

byl odveden do rakouské armády, kde sloužil 
u 28. pěšího pluku v letech 1891-1894. 

V roce 1895 už se začala rozvíjet jeho 
hudební kariéra, v tomto roce byl členem 
Výstavního orchestru v Praze pod vedením 
dirigenta Karla Kovařovice (orchestr účinko-
val na Národopisné výstavě českoslovanské 
v Praze).

Českým hudebníkům se v jihoslovan-
ských zemích nabízely velké možnosti uplat-
nění s určitou sociální jistotou. Fr. Praský 
odešel do Záhřebu, kde byl 5 let členem 
orchestru v nově otevřeném divadle. 

Roku 1900 zakotvil jako koncertní mistr 
fl étny v Budapešti v královské opeře a r. 1910 
se stal profesorem hry na fl étnu na tamější 
konzervatoři.

Zvučné jméno Fr. Praského jako virtuosa 
na fl étnu mu zajistilo angažmá ve Wagnerově 
divadle v Bayreuthu, kde působil v letní sezó-
ně v letech 1906, 1908, 1909 a 1911.

I když pobýval dlouhá léta v cizině, 
po vzniku československé republiky dokon-
čil veškeré závazky, vzdal se vynikajícího 
společenského postavení a v r. 1921 se vrací 
do Prahy.

Ještě jedna jeho aktivita stojí za zmínku. 
V Budapešti se v r. 1906 slavilo 100. výročí 
narození geniálního houslisty Josefa Slavíka 
(1806-1833), který zemřel v Budapešti a tam 
byl také pochován. Fr. Praský se dlouhá léta 
zabýval myšlenkou převozu Slavíkových 
ostatků do Čech. S krajní obětavostí byl 
profesor Praský hlavním iniciátorem a or-

ganizátorem převozu Slavíkových ostatků 
a náhrobního pomníku z Budapešti do Prahy 
v roce 1933 – 100 let od Slavíkova úmrtí. 
Aktivně se účastnil oslav pořádaných v dub-
nu a květnu 1933 v Budapešti, Hořovicích, 
v Praze a ve Slavíkově rodném městě Jincích. 
Josef Slavík byl slavnostně uložen do hrobu 
na Vyšehradě.

Profesor Praský zemřel 12. ledna 1936 
v Praze, v 64 letech.

Jeho kolega z pražské konzervatoře uve-
řejnil v novinách nekrolog, který je zakončen 
slovy: „Prof. Praský byl umělec Bohem 
posvěcený, idealista zlatého srdce, šlechetný 
muž ryzího charakteru, milován všemi, kdož 
ho znali.”

Helena Sládková
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port
Florbal 

Po delší odmlce odehráli o víkendu 
25.3. fl orbalisté TJ Sokola Blatná ml. žáků 
další ligová utkání ve své domácí hale Starz 
Strakonice. V prvním utkání soupeř pouze do-
tahoval a na dva góly Lukáše Kareše dokázal 
v základní hrací době ještě odpovědět a utkání 
s FBC Strakonice skončilo nerozhodně 2:2. 
Ve druhém utkání proti Šumavanu Vimperk už 
blatenští fl orbalisté žádné drama nepřipustili 
a vyhráli jednoznačně 9:0. Vyníkající výkon 
brankáře Aleše Váni gólově podpořili Ondřej 
Tůma 4, kapitán Voračka Adolf 2, Vojtěch 
Koman 2 a Lukáš Kareš 1. 

V polovině dubna nás čekají v Táboře 
další ligová utkání proti FBC Došwich Mi-
levsko Žraloci a Došwich Panteři. Koncem 
dubna odehrajeme poslední dvě ligová utkání 
v Písku. Zde se střetneme s domácími celky 
FBC Sokola Písek Lišáci a Písek Draci.

Z pohledu hlavního trenéra Radka Kareše 
je vidět, že o fl orbal v Sokole Blatná je zájem 
a při účasti necelé třicítky dětí na tréninku je 
dokážeme zaujmout a připravit na výkonnost-
ní fl orbal.                                                -rak-

TJ Sokol Blatná - fl orbal.

/Nejen/ o pohledu ze sedla bicyklu na Pod-
karpatskou Rus.

Dobrodruh Rosťa Gregor 
svým vyprávěním okouzlil 
mačkovské domorodce

Mačkov - Děti, mládenci i ryzí muži 
v Mačkově mají velice kladný vztah ke sportu 
všeho druhu. Proto není divu, že si mezi sebe 
pozvali na besedu do společenského sálu 

Obecního domu Ro-
sťu Gregora- úspěš-
ného a houževnaté-
ho cyklocestovatele, 
který sám sebe ti-
tuluje „kolopoutník 
na částečný úvazek“. 
Je o něm známo, že 
vedle náročných hor-
ských poutí miluje 
také zdolávání dlou-

hých běžeckých tratí, vážně se zabývá pěsto-

váním biopotravin a našel kromě toho zalíbení 
ve výrobě léčivých mastí. Zbožňuje chůzi bos 
a každé ráno cvičí pozdrav slunci.

Před třicítku dychtivých posluchačů 
v Mačkově předstoupil, aby je uvedl do ta-
jemného a o to spanilejšího života obyvatel 
Podkarpatské Rusi. Cca hodinu a čtvrt dlouhé 
vyprávění bylo samozřejmě doprovázeno 
promítáním jeho fotografi ckých úlovků z dob-
rodružné cesty do nitra ještě nezdevastované 
země, která kdysi patřila předmnichovskému 
Československu a o kterou nás posléze při-
pravil „Velký bratr“.

„Předně bych chtěl vzdát hold zdejšímu 
výbornému pivu a akorátně pikantním utopen-
cům,“ pochválil věčně pohodový cestovatel 
naservírované pohoštění. A pak si vyhrnul 
rukávy a chutě do práce.

Co si zejména během přednášky Rosťa 
Gregor pochvaloval byl fakt, že při putování 
východními oblastmi narazil z 99, 5% na po-
hostinné a hodné lidi. „Cesta k Podkarpatské 
Rusi za moc nestála- lemovaly ji víceméně 
samé kaluže a kameny. Není tedy divu, že se 
mi podařilo v krátké době prorazit dvakrát 
za sebou plášť. Vypadalo to, že jsem namyd-
lený,“ líčil napjatým divákům jedny z mnoha 
útrap, jež ho potkaly během zimní cyklovýpra-
vy, frajer v tom dobrém slova smyslu s velkým 
F, „Dostal jsem se do vesnice, kde jsem marně 
zvonil domek od domku. Nakonec mně poslali 
k jakémusi zdejšímu „velkopodnikateli“. To 
si nedovedete představit!  Kovárna, pekárna, 
autoservis a pneuservis v jednom. Přijal mně 

velmi vlídně a nejenže mi vytrhl pomyslný trn 
z paty, taky bohatě naplnil můj žaludek a ještě 
mě odvezl i s kolem do nejbližší civilizace.“ 

S úsměvem jihočeský borec zavzpomínal 
na setkání s podezřívavým celníkem na ukra-
jinské hranici: „Chlapíkovi v uniformě jsem 
se pranic nelíbil. Poručil mi sundat batoh 
a přikročil k prohlídce. Vezl jsem sebou dva 
výtisky své knihy o cykloputování kolem 
Československa, které mu padly do oka. Když 
pochopil, že jsem také spisovatel, moc po ale-
spoň jednom výtisku zatoužil a přemlouval mě 
k prodeji. To se mi ovšem moc nehodilo, měl 
jsem knihy připravené jako dárky pro domo-
rodce, kteří mně na cestě ubytují. Nadhodil 
jsem tedy cenu, o níž jsem byl přesvědčen, že 
„chudého“ celníka odradí – dvacet euro. Jenže 
on váhal jen okamžik. Pak mi naznačil, abych 
s ním šel z dosahu kamer. A tam mi požado-
vanou sumu vyplatil. Byl jsem tedy chudší 
o jeden svazek. Apropó- druhou a poslední 
knížku jsem na zpáteční cestě vlakem vyměnil 
s jedním důchodcem za pivo. Ona pořádná 
žízeň před literaturou neobstojí,“ přidává jako 
bonus moudro ošlehané větrem dálek lidský 
originál každým coulem.

„Co mě na Podkarpatské Rusi nadchlo 
z architektonické stránky, byla hustá síť 
kostelů. A co „boží stánek“, to jiná barva. 
Duch pravoslavných kostelíků na romanticky 
zasněžených vsích mě uhranul natolik, že 
jsem si vytkl za cíl strávit na takovém místě 
vánoce. A ten cíl jsem si splnil,“ prohlašuje se 
zvláštním leskem v očích Rosťa Gregor, „Co 

Cestovatel Rosťa Gre-
gor tak dlouho putoval 

až doputoval i do 
Mačkova.

Sokol a sokolovna
Sokol je naše největší a nejstarší tě-

locvičná organizace, která vznikla v roce 
1862 v období českého národního obrození, 
tedy v době, kdy už naše řeč a uvědomění 
zanikaly v tlaku  německého okolí. Zdůraz-
něním češství a ideálů rovnosti a bratrství 
se sokolské myšlení rychle rozšířilo po celé 
naší zemi a také rychle narůstaly stavby pro 
jejich uskutečnění – sokolovny.

Cvičenci vychovaní v Sokole byli 
pak elitní základnou v tvorbě vojenských 
jednotek  (českých legií)  v první světové 
válce, zejména při světově známé anabázi 
na dálněvýchodní magistrále   v Rusku, což 
pomohlo tvůrci našeho státu Masarykovi 
k uznání světem a vytvoření našeho státu – 
Československa v roce 1918. (Masaryk: Bez 
Sokola by nebylo  Českoslovenko).

Naše blatenská sokolovna byla slavnost-
ně otevřena v roce 1933 po předchozí letité 
přípravě kamenitého terénu. Dobře slouží 
již 85 let jak pro cvičení, tak i pro divadlo, 
kino a využití sálů pro taneční a společen-

ské zábavy.  V době otevření mi bylo  5 let 
a pamatuji  množství lidí, kteří  obdivovali 
jak sokolovnu, tak i spojenou výstavu růží 
v naší Fügnerově ulici. Pohledy na růžové 
plantáže na obou stranách řeky směrem 
k Řečici a vůně růží byly  nezapomenutelné. 
V dobách před válkou byla Blatná známá 
jako město růží, lesů a rybníků… Poválečná 
doba vše změnila, zejména smrtí růžařského 
pěstitele  Jana Bö hma. Nyní po letech si 
uvědomuji, že pohledy na obrovské lány 
polí po obou stranách řeky, s nesčetnými 
řadami rozkvetlých růží různých barev, byly 
jedinečné k vidění na světě!   Město Blatná 
zůstalo poklidnou, úhlednou obcí s hezkým 
okolím lesů a rybníků a je zajímavé, že 
vzhled obce byl ještě vylepšen po úpravách 
a opravách ulic, domů a mostů po velké 
povodni v roce 2002. Při této povodni se 
vodní živel zakousl i do plochy cvičiště 
a také i do sokolovny, konkrétně zalitím 
a poškozením divadelního sálu a sedadel. Je 
třeba jen doufat, že další pohroma sokolovnu 
nestihne a že ještě dlouho bude sloužit pro 
dobro všech občanů města.                     F.K.
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ZAČALA JARNÍ ČÁST SOUTĚŽÍ
Muži „A“ Blatná-Slavia ČB 3:0 (0:0) Machovský, Nový, Petrášek

Muži „B“ Štěkeň-Blatná 2:1 (0:1) Merašický

Ženy Hradiště-Blatná 4:1 (1:0) Vajsová

Dorost Mirotice-Blatná 1:7 (0:2) Levý 3x, Zíka, Habada, Jelínek, Říha Jiří 

Žáci st. Blatná-Hradiště 1:7 (1:4) Novák

Žáci ml. Blatná-Hradiště 2:5 (1:2) vlastní, Fejtl

Žáci  B Blatná-Štěkeň 4:2 (1:0) Říha Vítek 3x, Kostohryzová

Minulé kolo:
Muži „A“ Sedlec-Blatná 0:2 (0:1) Mišiak 2x

Muži „B“ Blatná-Rovná 7:1 (3:0) Hlaváč 2x, Levý 2x, Stulík, Soukup, Říha Jiří

Ženy Blatná-Sez.Ústí 0:2 (0:1)

Dorost Blatná-Vítějovice/Netolice 2:1 (1:0) Maleček, Říha Jiří

Žáci st. Vimperk-Blatná 8:0 (5:0)

Žáci ml. Vimperk-Blatná 17:0 (8:0)

Rozpis domácích zápasů mužů ,,A“
18. kolo     24. kolo

Sobota 21. 4. 2018 17:00  Neděle 3. 6. 2018 16:00
Blatná - Velešín    Blatná - Prachatice

20. kolo     25. kolo
Sobota 5. 5. 2018 17:00   Sobota 9. 6. 2018 17:00
Blatná - Týn.Vlt.    Blatná - Planá u ČB

22. kolo
Sobota 19. 5. 2018 17:00
Blatná  - Větřní

Všem milovníkům piva
na vědomost se dává,
že se od 27.4.2018

v Zámeckém pivovaru
a lihovaru Blatná

prodává
silné, extra chmelené pivo

BLATENSKÁ 
IPA

světlý speciál
 

www.liquib.cz 

Blatenská ryba, s.r.o.

Přijmeme do pracovního 
poměru

Muže/ženu na pozici
dělník na zpracovně ryb
Požadavky - pracovitost, tělesná a zdravotní 

způsobilost

Nabízíme - jednosměnný provoz, odměna dle 
výkonu, fi remní benefi ty

Bližší informace podá p. Koubek – vedoucí stř. 
zpracovna 

tel. 777 632 174, 383 421 037

Šmoulí  tábor  
v  Kadově

Termín: 8. - 12. 7. 2018
Věk: 6 – 9 let

Cena: 1650 Kč 

Další informace:
www.kadovaci.webnode.cz

Tel: 728 770 692

se měst na Podkarpatské Rusi týče, jsou velice 
zvláštní. Na jedné straně komunistický styl, 
včetně legendárních nástěnek- na straně druhé 
mraky luxusních západních bouráků místních 
mafi ánů s kouřovými skly. Obchody však jsou 
otevřené nonstop a sežene se v nich úplně 
všechno. Lidé veselí, družní a hovorní. Taková 
je Podkarpatská Rus 21. století,“ nechává se 
slyšet polykač dlouhých kilometrů a milovník 
nezkaženého životního stylu.

Nemohl si při své cyklopouti nechat ujít 
slavnou Kolčavu- kdysi četnickou stanici, 

dnes nádhernou restauraci s penziónem. 
A protože svět je malý, setkal se i s dědou 
neurčitého věku, který ho překvapil slovy: 
„Já znal vašeho Jaroslava Haška!“

Těmito slovy uzavřel Rosťa Gregor svůj 
zajímavý monolog na mačkovské půdě. Pro-
tože lidé jeho typu jsou dost vzácní, jistě ho 
Mačkovští znovu pozvou, aby vyprávěl o jiné 
ze svých dobrodružných cest. Vždyť poznání 
není nikdy dost! (Bez jazykové úpravy).

Vladimír Šavrda
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SPEJCHAR
601 125 315, 601 125 314

   7. 4. 2018 - 20:00 - Narozeniny Na stojáka

13. 4. 2018 - 20:00 - Hudební skupina Tejkal

20. 4. 2018 - 20:00 - Vystoupení saxofonisty Bureše

28. 4. 2018 - 10:00 - Řemeslné trhy s koncertem

19. 5. 2018 - 20:00 - Večer Hieronyma Bosche

Program:

www.spejchar-breznice.cz
ˇ`Ludvika Kuby 14, 262 72 Breznice
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Veselý víkend ve Škvořeticích. 
MDŽ 

Škvořetice - Oslavy MDŽ bývaly ve Škvořeticích před rokem 
1989 vyhlášené široko daleko. „Klíčovou zásluhu na tom mělo zdejší 
JZD, které mimo jiné ze svého rozpočtu hradilo i autobusové svozy 
občanů ze spádových obcí,“ vzpomíná s jistou dávkou nostalgie 
v hlase bývalý správce škvořetického kulturního domu a člen Osvě-
tové besedy František Vošahlík, který se na organizaci těchto akcí 
podílel významnou měrou, „Pro oslavenkyně bylo připraveno vedle 
bohatého pohoštění a dárků také kulturní vyžití. Pravidelně je bavili 
mladí požárníci, hudební pásma žáků ZUŠ Blatná, originální české 
muziky a nezřídka i umělci z Prahy. Na velký sál se pohodlně vešlo 
až ke dvěma stům žen a dívek.“

Časy se změnily.Veřejná připomínka mezinárodního svátku žen 
v režii Obecního úřadu Škvořetice se přesunula na malý sál kultur-
ního domu v patře a obléká se do skromnějšího roucha. Z letošní 
účasti však měl kulturní referent obce Škvořetice Mgr. Petr Šavrda 
upřímnou radost: „Za prostřené stoly usedlo 29 občanů / počítaje v to 
i pánský doprovod /. Nálada byla přímo skvělá a hudba pana Koubka 
z Blatné v poslední části programu dokonce zvedla osazenstvo ze židlí 
a roztančila, což se snad ještě nestalo. Hosté měli tradičně placené 
z obecní pokladny občerstvení, každá žena a dívka obdržela květinu. 
Tady došlo ke kosmetické změně- místo řezané květiny potěšil něžné 
pohlaví tentokrát přírodní zázrak v kelímku se zeminou.“

Nezáleží na tom, kolik lidí se sejde ve společnosti. Jde o to, zda 
mají upřímná srdce a čistou mysl. Pak není k dobré zábavě daleko. 
A ve Škvořeticích se umí bavit a jde jim to náramně k duhu.

(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda
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Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná

+420 603 247 601

www.adchvatal.cz             ad.chvatal@seznam.cz

  Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr

  Dovoz kameniva, písku, betonu

  Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,

 odvoz suti

  TATRA 815 sklápěč  + hydraulická ruka

Přijmeme řidiče MKD řidičský průkaz sk. C + E,

mzdové ohodnocení – 36.000 – 37.000 Kč čistá mzda,

pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,

stálá práce

INSTALACEZDARMA

Spolehlivý internet

www.sporknet.cz

INTERNET od 

774 257 568
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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

nzerce

ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

Vědomí dotek
kosmetika-manikúra-pedikúra

Marie Šímová,Tyršova 437,
388 00 Blatná

tel.605 206 092
vedoma.mari e@seznam.cz

 
OBALY BLATNÁ s.r.o.

602 454 543

SÁDROKARTONÁŘSKÉSÁDROKARTONÁŘSKÉ
PRÁCE BLATNÁPRÁCE BLATNÁ

•  Veškeré montáže SDK systémů
•  Podhledy, předstěny, stropy, příčky, světelné rampy,
    tepelné  a pro  zvukové izolace apod.
•  Cenová nabídka zdarma

Jakub Biskup 723 519 235 
           Biskit2@seznam.cz
Tomáš Rozhoň 776 777 726
          Rozhon09@gmail.com
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Firma INTERIORS
manufacture&design a.s.

hledá zájemce na následující pracovní pozice:
* Truhlář - nábytkář
   Místo pracoviště: Kasejovice
   Vyučení nebo praxe v oboru
Montážní dělník v zahraničí, Koordinátor montáží
 - vyučení v oboru truhlářství
 - jazykové znalosti - NJ – AJ 
 - výborné platové podmínky
    - práce v Německu / Anglii
* Obsluha CNC
  - dvousměnný provoz
  - orientace v dřevovýrobě
  - truhlář/nábytkář
 - výborné platové ohodnocení 
* Konstruktér / přípravář
 - příprava projektů
 - práce s výkresovou dokumentací, práce na PC
*Skladník / skladnice
 - dvousměnný provoz
 - příjem/výdej zboží ze skladu
  - příprava materiálu na zakázky

Pracoviště:  INTERIORS manufacture&design a.s.
  335 44 Kasejovice č.p. 337  

Kontaktní osoba: Michaela Vyhnálková, tel. 735 177 246
Životopisy zasílejte na email:

michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com

Sedláček

  žaluzie všech         žaluzie všech       
     typů     typů

  sítě proti hmyzu  sítě proti hmyzu

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

REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL,
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny TESLY Blatná)

27 let praxe na realitním trhu!
Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22

Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz . 
HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy, 

chaty, byty, pozemky, lesy … Blatensko i kdekoliv jinde.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!

Zajistíme Vám bezstarostný prodej. 
Prezentace na nejvýznamnějších 

realitních serverech a právní servis ZDARMA! 
Smlouvy o přev odu nemovitostí - darovací, kupní, směnné... 

Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle 
působící realitní kanceláře v regionu. 

Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

Nabízíme pronájem nebytových prostor 
v centru Blatné o velikosti cca 30 m2 

včetně menšího skladu a WC. Vhodné 
pro menší obchod nebo kancelář.

Dostupné od května 2018.
Další informace na tel. 777 951 259
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Jankovský

www.expert.cz

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


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

Nad Vdovečkem 1123
388 01 Blatná
Tel.: 383 422 044
E-mail: info@blatenskatiskarna.cz
www.blatenskatiskarna.cz

●   LETÁKY, PLAKÁTY
●   NAVŠTÍVENKY, POZVÁNKY
●   PROSPEKTY, ČASOPISY
●   KNIHY, BROŽURY
●   KALENDÁŘE
●   DIPLOMOVÉ PRÁCE
●   GRAFICKÉ SLUŽBY

VÝHODNÉ CENY

Př í jem zakázek: pondě l í  - pátek od 6.00 - 14.00 hod.
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