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Blatenský 
fotofestival 2018

Když jsme minulý rok s Kamilou 
Berndorff ovou a Pavlínou Eisenhamero-
vou promýšleli námět 13. ročníku Bla-
tenského fotofestivalu, téma „svobody“ 
bylo přijato velice rychle a jednohlasně, 
jako bychom cítili aktuálnost a naléhavou 
potřebu se jím zabývat. Samozřejmě jsme 
počítali s tím, že téma skvěle zapadá 
do aktuálních kulatých osmičkových vý-
ročí. Zaměříme-li se na milníky dějin 20. 
století v Československu, musíme zmínit 
roky 1918, 1938, 1948 a 1968. Každou 
z těchto událostí vnímáme zcela odlišně, 
přesto mají jedno společné – všechny 
měly vliv na svobodu národa a jednotliv-
ců – v dobrém i zlém, tedy docházelo jak 
k získání svobody (konec první světové 
války, vznik Československa, Pražské 
jaro), tak k její ztrátě (Mnichovská doho-
da, komunistický převrat, okupace vojsky 
Varšavské smlouvy). 

Je důležité si připomínat tyto udá-
losti, a to nejen v době jejich kulatých 
výročí, abychom tak měli větší šanci eli-
minovat opakování stejných chyb. Máme 
veliké štěstí, že žijeme ve velmi bezpečné 
části Evropy, což ovšem může zapříčinit 
přehlížení některých rizik spojených s ex-
trémismem, terorismem, či porušováním 
mezinárodních dohod. Z mnoha důvodů 
jsme v dnešní době hodně náchylní k be-
nevolentnosti, přehlížení, nebo dokonce 
akceptování různých výroků a událostí, 
které se nám snaží svobodu brát. 

Svoboda jako téma fotofestivalu snad 
alespoň malým kouskem přispěje k dis-
kusi nad aktuálním děním a nedovolí nám 
zapomenout období, kdy svoboda nebyla 
vnímána s takovou samozřejmostí, jako 
je tomu dnes. 

Co nás tedy na třináctém ročníku 
Blatenského fotofestivalu čeká napoví 
již samotné názvy fotografi ckých souborů  
vystavujících autorů – Václav Havel 
v Blatné, Srpen 1968, Země česká, do-
mov můj, Vzpomínka na listopad 89, Vál-
ka za studena a další. I letos se můžeme 

těšit na mnoho zajímavých fotografi í 
i setkání se samotnými autory méně 
známými i těmi nejznámějšími, jako 
je například Antonín Kratochvíl, Li-
buše Jarcovjáková, Oldřich Škácha, 
nebo pro nás velice blízká Kamila 
Berndorff ová. 

Fotofestival je velikým svátkem 
fotografů a všech obdivovatelů 
fotografi e, díky němu ožívá tímto 
tématem po dobu jednoho víkendu 
celá Blatná. Proto bych chtěl moc 
poděkovat spoluorganizátorům, 
partnerům i sponzorům, protože bez   
nich by fotofestival zkrátka nebyl.

Př i jměte  mé  pozván í  na 
13. ročník Blatenského fotofestivalu, 
je totiž veliká pravděpodobnost, že 
vás chytí za srdce.

Mgr. Edvard Oberfalcer, 
CKVB
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ZÁŘÍ JASNÝM POHLEDEM SE JEŠTĚ 
OHLÉDNE ZA KVĚTNEM

Prázdniny končí, povinnosti se pomalu 
hlásí. Byly letos ale překrásné i pro ty, kteří 
je trávili u nás doma. Podzim už však přece 
jenom klepe na dveře...

Poslední srpnové dny bývají většinou 
ještě teplé, jedním z chladnějích úseků pozd-
ního léta je ale  tzv. „jilské ochlazení“, doba 
na přelomu měsíců kdy může dojít k oslabení 
slunečního záření nebo je možný i  výskyt 
ranních mrazíků.

„Hned v prvých dnech září se dostavi-
ly vydatné deště, které provázelo výrazné 
ochlazení. Bylo takové, že v Podkrkonoší 
sněžilo...“ (Z popisů událostí prusko-rakouské 
války v roce 1788).

„2. a 3. září 1799 byla zima velmi ostrá, 
že ruce stydly a bez kabátů nebylo možno 
v polích pracovat. Vazba ovsa a prosa státi 
zůstala“ František Jan Vavák Paměti

Tak doufejme, že se něco takového le-
tošního září netýká. Věříme, že počasí bude 
konečně příznivější, pominou únavná vedra 
a snad i trochu zaprší.

LIDOVÉ ŘEMESLO A PŮJČOVNA 
LODĚK V ZÁŘÍ

S končícími prázdninami ubývá v našem 
městě  turistů, proto se opět vracíme k našemu 
celoročnímu provozu, což znamená, že ote-
vřeno bude na tř. J. P. Koubka 3 vždy v sobotu 
od 9.00 do 16.00 (podle zájmu zákazníků 
i počasí) a v neděli od 13.00 do 16.00 hodin. 
Stále platí, že pokud budete mít zájem o ně-
jaké naše zboží v jiný den, stačí jen zavolat 
a domluvíme se.

PŮJČOVNA LODĚK je v provozu stále 
i přes nepřízeň počasí a tím nedostatku vody, 
denně. Musíte jen zavolat na číslo 736765747 
(E. Fučíková).

Náš tip na září - sadba medvědího česneku
www.lidove-remeslo.cz
PRODEJ PODZIMNÍ SADBY MĚDVĚ-
DÍHO ČESNEKU

  Již v pouťovém čísle Blatenských listů 
jsme upozorňovali, že budeme mít opět v pro-
deji medvědí česnek, v současné době velmi 
uznávanou  léčivou bylinu. Pravděpodobně 
druhou zářijovou sobotu si ji u nás budete 
moci koupit. 10 hlízek = jedna sadba bude 
stále za 25,- Kč. Můžete si ji také zamluvit 
(736765747)

I když jsme o mědvědím česneku toho 
napsali již mnoho, přesto  ještě zopakujeme 
ty nejdůležitější informace. Medvědí česnek je 
jednou z prvních jarních bylin, které můžeme 
v přírodě najít. Má ráda vlhčí, stinné stanoviš-
tě. Roste v listnatých lesích, paradoxně nemá 
ráda kyselou půdu, ani příliš vyhnojenou. 
Na zahradách ji umístěte pod listnaté keře 
nebo stromy pokud to jde spíš do vlhčí země, 
jinak ji musíte zalévat. Sází se v trsech (nejmé-
ně 10 rostlinek do jedné jamky cca 5 cm pod 
úroveň terénu. Kvůli případnému vymrznutí. 
Rostliny po vysazení zalévejte. Vyraší koncem 
příštího února nebo počátkem března, kdy 
budete moci konzumovat jeho listy nejlépe 
v syrovém stavu. Přidává se do pomazánek, 
salátů, těstovin a podle vlastní fantazie.

Medvědí česnek pročišťuje organismus, 
pomáhá snižovat tlak, upravuje trávení, léčí 
křečové žíly a je prospěšný pro celý náš or-
ganismus - posiluje imunitu. 

JSOU-LI V ZÁŘÍ NOCI JASNÝ A SUCHÝ, 
NEBUDE PO HOUBÁCH ANI POTUCHY
V ZÁŘÍ JE NA SADĚ JAKO V MÁJI A NA-
VÍC JAKO V RÁJI
V ZÁŘÍ SIC SLUNCE JEŠTĚ HODNĚ 
SVÍTÍ, ALE KABÁT JIŽ PŘIPRAVENÝ 
MUSÍŠ MÍTI
ŠTĚPÁN KRÁL, LÉTO VZAL (2. 9.)

Eva Fučíková, lidové řemeslo
Hospic sv. Jana N. 

Neumanna a Domov Matky 
Vojtěchy zve na benefi ční 

akce
7.9. 2018 – BABOUCI, nejstarší jihočeská 
dechová  kapela, od 17:00 hodin v parku 
hospice, vstupné dobrovolné
21.9.2018 – HEROS Oseky, divadelní vy-
stoupení ochotníků z obce  Oseky, zahrají 
pro potěšení klientů hospice i veřejnosti, 
od 15.00 hodin v parku hospice, vstupné 
dobrovolné
29.9.2018 -  ŽERNOVÁČEK, venkovní 
divadelní vystoupení a pohádka Lotrando 
a Zubejda, od 14:00 hodin v parku hospice,  
vstupné dobrovolné

Aktuální  informace na  www.hospicpt.cz 

Pozvánka na výstavu
V návaznosti na nedělní besedu o Izraeli 

s Břetislavem Turečkem bych chtěl informo-
vat, že v nově zrestaurované synagoze v ne-
daleké Březnici právě probíhá pod patronátem 
izraelského velvyslanectví velmi zajímavá 
putovní výstava „Masaryk a Svatá země“ 
(foto viz příloha).

Prezident Masaryk jako první hlava státu 
navštívil v roce 1927 tehdy britské mandátní 
území Palestina, kde byl srdečně vítán židov-
skými osadníky, kteří si jeho zájmu velmi 
považovali.

Výstava v Březnici potrvá jen do
30. 9. 2018.

Luděk Slabý
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Zprávy
z radnice

Dotace poskytované 
z rozpočtu města Blatná

Dotace z rozpočtu města Blatná jsou poskytovány fyzickým 
a právnickým osobám nezřizovaným městem Blatná na individu-
ální účely pro podporu aktivní činnosti co největšího počtu občanů 
města, zejména mládeže do 18 let. V letošním roce město uzavřelo 
již 32 smluv o poskytnutí dotace celkem za 1 643 tis. Kč.  

Poskytování dotací je upraveno několika zákony. Žádost musí 
mít náležitosti vyjmenované v zákoně o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. Schvalování probíhá dle zákona o obcích, 
následně je uzavírána s příjemcem dotace veřejnoprávní smlouva, 
případné spory jsou rozhodovány podle správního řádu. Celý proces 
podléhá veřejnosprávní kontrole. Dotace jsou součástí schváleného 
rozpočtu. Smlouvy nad 50 tis. Kč se zveřejňují v registru smluv. 
Poskytnuté dotace za uplynulý rok jsou vyjmenovány v závěrečném 
účtu. Město vydalo směrnici k pravidlům pro poskytování dotací 
na individuální účely a pravidla pro poskytování dotací na podporu 
mezinárodní spolupráce s městem Blatná, kterými se řídí orgány 
města. Spolu s formuláři žádosti a vyúčtování jsou zveřejněna 
na internetových stránkách města https://www.mesto-blatna.cz/
mestsky-urad/dokumenty-meu/jina-opatreni-mesta-smernice-a-
-pravidla/poskytovani-dotaci-na-individualni-ucely-/  a https://
www.mesto-blatna.cz/mesto-blatna/mezinarodni-spoluprace/ . 

Předpokladem pro zařazení dotace do rozpočtu města 
na rok 2019 je podání úplné žádosti o dotaci do 30.09.2018.

Vážení spoluobčané
V současné době Městská policie Blatná ve zvýšené míře řeší 

problém neprůjezdnosti ulic. Paragraf 25, odst. 3) zákona č. 361/2000 
Sb. o provozu na pozemních komunikacích stanoví, že při stání musí 
zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký 3 m pro každý směr 
jízdy. 

Jako v každém městě, i v Blatné je toto vzhledem k počtu aut za-
parkovaných na komunikacích obtížné dodržovat, toho si příslušníci 
městské policie jsou vědomi a jsme v tomto ohledu velmi tolerantní. 
Na základě upozornění občanů jsme tyto problémy řešili na různých 
místech města Blatná, například v ulici Na Blýskavkách pod kotelnou, 
v době nedávné v ulici Chelčického. Pokud parkujete své vozidlo 
na komunikaci, je potřeba zaparkovat tak, aby vždy zůstal dostatečný 
prostor pro průjezd vozidel, a to nejen osobních, ale i nákladních.  
Opakovaně jsme i na jiných místech řešili problém, kdy kvůli špatně 
odstaveným vozidlům nemohlo projet nákladní vozidlo svážející 
komunální odpad. Pokud k těmto případům dojde, jsme nuceni tuto 
situaci řešit a v těchto případech věc řešíme uložením blokové pokuty 
poté, co zjistíme majitele vozidla. 

Je potřeba ve chvíli, kdy parkujete své vozidlo na komunikaci, 
přemýšlet o tom, aby i tato vozidla ulicí projela. Ve většině případů, 
kdy stojí u domů více aut, je to o sousedské domluvě, jak vozidla par-
kovat, aby k těmto situacím nedocházelo. Doufám, že tyto přestupky 
budeme v budoucnosti řešit minimálně. Věřím, že ten, kdo si tento 
článek přečte, bude příště při parkování svého vozidla nad uvedenými 
skutečnostmi více přemýšlet. Děkuji. 

Roman Urbánek - Vedoucí strážník
Městská policie Blatná. 

Rybářské slavnosti 2018
Blatenské „Rybářské slavnosti“ navštívilo okolo 2000 lidí. 
O rybí pochoutky byl mimořádný zájem, zmizely z pultů 

jako pára nad hrncem.

Blatná - Již podesáté blatenští rybáři rozhodili sítě mimo vodní 
plochy. Jejich jubilejní „Rybářské slavnosti“ přilákaly do města 
růží na 2000 lidí, kteří se postarali o to, aby nezůstala na pultech 
a v chladicích boxech ani šupinka z nabízených rybích specialit. 
„Ano, bylo beznadějně vyprodáno,“ potvrzuje jednatel pořadatel-
ského subjektu „Blatenská ryba s. r. o.“ ing. Václav Milota, „Ale 
nebylo to jen o sladkovodní gastronomii. Naše akce, která má obří 
rozsah, se snaží nabídnout každému, co mu je blízké. Orientuje 
se na rodinu jako celek. Táta si na slavnostech mohl dopřát pivo, 
mamince zase učaroval jarmark, děti se mohly dosytosti vydovádět 
na různých soutěžích.“

„Hlavní stan“ rozbili rybáři tradičně na svých sádkách. Bohatý 
zábavný program zase nabízelo zámecké nádvoří. „Na denních 
atrakcích se neplatilo žádné vstupné,“ zdůrazňuje ing. Václav Mi-
lota, „Večerní repertoár už zpoplatněn byl, což se odrazilo na od-
livu návštěvníků. Celá akce určitě ale není zisková. Neblížíme se 
dokonce ani k nule,“ dodává jednatel „Blatenské ryby“ s tím, že 
společnost investovala nemalé fi nanční prostředky do reklamního 
zviditelnění akce, včetně rádiových vln.

S nevšední chutí se veřejnost například zapojila do soutěže 
v grilování blatenského kapra. „A z jejích řad vzešly velmi dobré 
recepty,“ říká s uznáním ing. Václav Milota. Dost ho mrzí, že 
ačkoliv má blatenské rybářství skvělé výsledky a blatenský kapr 
je v širokém podvědomí nějakým pojmem, v samotné Blatné 
nenajdou gurmáni jedinou restauraci, kde by jídelní lístek nabízel 
rybí pokrmy.

Vynikajícím lákadlem „Rybářských slavností“ bývá i soutěž 
hasičských družstev v útoku „O pohár starostky města“. Hasiči ne-
mohli chybět ani letos a předvedli jako vždy exkluzivní podívanou.

Konání slavností podpořilo fi nančně i město Blatná spolu 
s obchodními partnery „Blatenské ryby s. r. o.“

Rybářská společnost chce pokračovat ve stejném duchu i nadá-
le. Již v září bude znám termín 11. ročníku „Rybářských slavností“. 
Jak říká Václav Milota a všichni, kteří si tuto akci nikdy nenechají 
ujít: „Jen tak dál!“ (Bez jazykové úpravy).

Vladimír Šavrda
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Rozhovor se starostkou města 
Kateřinou Malečkovou

Není tajemstvím, že ses rozhodla znovu kan-
didovat v komunálních volbách? Pořád se 
stejným nadšením a stejně jako před čtyřmi 
roky  s ambicemi na nejvyšší post starostky 
města?

Je pravdou, že jsme se s přáteli rozhodli 
znovu kandidovat za nezávislé sdružení 
ROVNĚ jako v roce 2014. S většinou z nich 
jsem byla v kontaktu po celé volební období, 
i když nepracovali v zastupitelstvu a oni ani 
na chvíli nepřipustili, že bychom do voleb 
nešli.  Mé původní nadšení trochu polevilo 
díky konfrontaci s realitou. Ale podpora přá-
tel, rodiny a reakce občanů při sbírání podpisů 
k registraci mě potěšila. Obhájit post starostky 
bude určitě těžké a nenazývala bych to úplně 
ambicemi. Jsem stále zaměstnancem úřadu, 
tudíž nemám jinou možnost než kandidovat 
na uvolněnou funkci starosty či místostarosty. 
Co se stane, pokud získáš potřebné hlasy 
do zastupitelstva města, ale zastupitelé Tě 
nezvolí starostkou či místostarostkou ?

Moje pracovní pozice neumožňuje, abych 
vykonávala zároveň funkci zastupitele a za-
městnance úřadu.  Musela bych tedy odstoupit 
a na mé místo by se posunul náhradník z kan-
didátky sdružení ROVNĚ. 
Zmiňuješ sbírání podpisů. Bylo obtížné 
podpisy získat?

Zvolili jsme tentokrát trošku jiný postup. 
Dali jsme petice i do obchodů  a fi rem. Ale 
k tomu jsme samozřejmě sháněli popisy 
i v okruhu svých známých. Stejně jako minule 
jsme ze začátku byli rozpačití. Museli jsme 
sehnat 465 podpisů, nakonec se podařilo dát 
dohromady cca 800. Všem bych chtěla moc 
poděkovat.
Došlo k obměně na kandidátní listě ROVNĚ?

Samozřejmě, i když mě to mrzí, ale s tím 
jsem musela počítat. Například Roman Pojer, 
který si svůj mandát odpracoval jako předse-
da fi nančního výboru, mě hned od začátku 
opakovaně upozorňoval, že už další volební 

období kandidovat nebude. Vím, že se na něho 
mohu kdykoli obrátit o radu, jsme spolu, trou-
fám si říct, na stejné vlně, ale chce se  věnovat 
rodině, fi rmě a svým koníčkům. Stejně tak 
Jarda Voříšek a v podstatě i ostatní, kteří již 
nekandidují. Potěšilo mě, že se našli schopní 
lidé, kterými jsme kandidátku doplnili a kteří 
mají chuť pro Blatnou pracovat.

Zeptám se Tě trošku více „na tělo“. Jaké je 
to být starostkou? 

Náročné. Každý máme svoji profesi, kde 
jsme si jistí, ale najednou se musíš zorientovat 
v oblastech, které jsi znal okrajově. U mě to 
např. bylo odpadové hospodářství, stavební 
zákon, územní plánování, doprava. Materiály, 
které jsou předkládány zastupitelům s Tebou 
konzultují vedoucí odborů, musíš být připra-
vená na jednání s představiteli kraje, s minis-
terstvy. Pokud chceš věci posunout, nemůžeš 
vařit na jednáních z vody. Učit se nové věci je 
jedna stránka, tu bych snad zvládala lépe než 
časovou náročnost funkce a ztrátu soukromí.  

To se ale nezmění, pokud budeš znovu zvo-
lená?

To máš pravdu, ale už nebudu tak zaskoče-
ná jako na začátku. První rok jsem měla pořád 
pocit, že nestíhám, že musím všem vyhovět, 
že se musí na každý problém najít okamžité 
řešení. Trošku jsem vystřízlivěla, naučila se 
lépe si organizovat čas a občas říkat ne. 

Dám ti teď dvě nejběžněji pokládané  otázky. 
Co se Ti během působení na radnici podařilo 
a co naopak ne?

Začala bych raději tím negativním. Právě 
to, co se mi nepodařilo je důvodem, proč 
chci znovu kandidovat. Město nebylo úspěš-
né v dotaci na přístavbu ZŠ T.G. Masaryka 
a na vybudování nového sběrného dvora. Moc 
bych si přála přesvědčit vlastníky pozemků 
v Sádlově a vybudovat cyklotrasu, která by 
spojovala  silnicí na Vrbno a na Záboří.  Máme 
se Svazkem obcí Blatenska zpracovaný záměr 
o zřízení Komunálních služeb (prádelna, 
mandl, úpravna oděvů), kde by mohly pra-
covat osoby se zdravotním handicapem, ale 
zatím jsem stále u záměru. Našla bych toho 
určitě víc. A co se mi podařilo? Nemohu psát 
v jednotné osobě, protože ve většině případů 
se řeší záležitosti s ostatními zastupiteli nebo 
s pracovníky úřadu. Sám toho člověk moc 
nezmůže. Myslím, že máme kvalitní školská 
zařízení a sociální služby.  I v odpadovém 
hospodářství jsem se opět posunuli výš. 
Jakmile bude zrekonstruována Ubytovna, při-
bude do městského fondu dalších 30 bytů pro 
občany města a ještě zázemí pro autobusové 
nádraží.  Postavila se dvě sportoviště (wor-
koutové hřiště a skatepark) a tento rok přibude 
víceúčelové hřiště Nad Lomnicí. Na Tvou 
otázku by Ti asi měli odpovědět spíše občané 
Blatné, Ti mi to také při volbách „spočítají“. 
Mně se povedlo sejít se s Tebou na kávě, bu-
dou mít blateňáci stejnou možnost před vol-
bami? Plánujete veřejné setkání s občany?

Veřejné setkání na náměstí v plánu nemá-
me, ale po tři odpoledne v úterý 4. 9., ve středu 
19.9. a 26.9. vždy od 17.00 hodin budeme 
připraveni odpovídat na otázky v Kulturní 
kavárně Železářství U Šulců, tř. J. P. Koubka.

Ptala se Kamila Berndorff ová
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

Plovárna - otevírací doba 
v září

1. 9. 2018 – 9. 9. 2018 – 10:00 – 18:00
(V pondělí 3. 9. bude otevřeno od 12:00 do 18:00, do 12:00 
probíhá sanace areálu.) 
Od 10. 9. 2018 do 16. 9. 2018 bude otevřeno pouze v případě 
příznivého počasí a to v době od: 13:00 – 18:00 

Třídění hliníkových víček
Hlavně díky motivačnímu programu „Třídíme“ občané přinášejí 

na sběrný dvůr velké množství hliníkových víček od jogurtů a po-
dobných výrobků.

Tento materiál znehodnocují odpady, které občané k víčkům přidá-
vají. Rozlišit skutečně hliníková víčka od jiných není těžké. Uvedeme 
zde pár rad, podle kterých se víčka snadno rozliší.

Hliníková víčka (patří na sběrný dvůr): 
Lze je zmuchlat – pak drží tvar, lze je trvale ohnout a snadno 

roztrhnout.
Na víčkách nesmí být zbytky potravin.

Materiály, které nepatří mezi hliníková víčka:
Pokovený plast – po zmuchlání nedrží tvar a špatně se trhá (např. 

některá víčka od jogurtů).
Pokovený papír – lze zmuchlat, ale nedrží tvar (např. obal od más-

la, pytlík od polévky z pytlíku). 
Blistry od léků – kvůli obsahu plastů .

Pokovené plasty, pokovený papír i blistry od léků patří do směs-
ného odpadu (popelnice).

Bioodpad nepatří do popelnice
Informujeme občany, že do kontejnerů určených na trávu, 

které jsou rozmístěné ve městě, je možné vhazovat i zbytky 
ovoce a zeleniny.

 Dále upozorňujeme, že nebudou vyváženy popelnice, které 
obsahují biologicky rozložitelný odpad, tedy trávu, ovoce, 
zeleninu a podobně.

Nevyvezené popelnice 
z důvodu špatného 
parkování

Pokud při zaparkování automobilu řidič neponechá do-
statečné místo k projetí popelářského vozu, může se stát, že 
nebudou vyvezeny popelnice třeba v celé ulici. Při zaparkování 
vozu musí zůstat na ulici prostor široký 3 metry. Nevhodné 
zaparkování může bránit i projetí např. hasičského vozu.  

Sbírka hraček pro Služby pro 
rodiny s dětmi PREVENT 
v Blatné

Nezisková organizace PREVENT 99 z.ú. pořádá od 1.9. 
do 30.9.2018 sbírku hraček při příležitosti otevření nové po-
bočky Služeb pro rodiny s dětmi PREVENT v Blatné. 

Sbírka se vztahuje na hračky, které jsou zaměřené na rozvoj 
motoriky, např. stavebnice, lega, různé „vkládačky“ tvarů do jim 
příslušejících otvorů, „provlékačky“, na kterých dítě provléká 
šňůrku různými otvory, ale také obrázkové dětské knihy, leporela, 
omalovánky, vystřihovánky z papíru, tužky a pastelky. Hračky 
a pomůcky pro rozvoj dětí mohou být použité, ale ne příliš poničené.

„Děti hrou zažívají něco nového, rozvíjejí své dovednosti, zkuše-
nosti a představivost. Zároveň s jejich pomocí pracujeme i s rodiči 
– prakticky je při společné hře s dítětem učíme, jak si s nimi vhodně 
povídat a rozvíjet je. Při své práci se setkáváme i s dětmi, které 
mají významně opožděný vývoj (například řeči, kresby, prostorové 
orientace, jemné motoriky apod.). V těchto rodinách mnohdy chybí 
právě vhodné pomůcky a hračky,“ uvádí vedoucí Služeb pro rodiny 
s dětmi PREVENT Bc. Zuzana Rysová. „Sbírka nám pomůže vy-
bavit dětský herní koutek v naší nově otevřené ambulanci v Blatné 
a vybrané pomůcky poslouží i pracovnicím v terénu, tedy přímo 
v domácnostech, kam za rodinami dojíždíme,“ dodává.

Lidé, kteří chtějí do sbírky přispět, mohou hračky nosit do na-
šich ambulantních prostor ve Strakonicích na adrese Heydukova 
349, v přízemí, první dveře vlevo od vchodu.  

Sběrné místo je otevřeno každé pondělí od 13 do 16 hodin 
hodin.

Služby pro rodiny s dětmi PREVENT jsou sociálně aktivizační 
službou určenou rodinám na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku. 
Naším posláním je nabídnout pomoc a podporu rodinám při pře-
konávání obtíží tak, aby jejich děti mohly vyrůstat doma a byly 
spokojené.

Darované hračky budou umístěny do pobočky Služeb pro rodi-
ny s dětmi PREVENT, která bude otevřena v září 2018 na adrese 
Nádražní 661, Blatná.

Kateřina Malečová Suková
PREVENT 99 z.ú., PR 

Zemřelí – červen
Plzáková Marie, nar. 1938, Smetanova Lhota, úmrtí 1. 6. 2018
Panec Lubomír, nar. 1947, Rožmitál pod Třemšínem, úmrtí 3. 6. 2018
Prachová Miloslava, nar. 1933, Blatná, úmrtí 2. 6. 2018
Vlková Marie, nar. 1932, Hornosín, úmrtí 8. 6.2 018
Koblih Josef, nar. 1930, Chlum, úmrtí 10. 6. 2018
Jeništa Jaroslav, nar. 1929, Doubravice, úmrtí 12. 6. 2018
Mäntl Bohumil Jiří, nar. 1944, Kašperské Hory, úmrtí 12. 6. 2018
Helma Václav, nar. 1923, Záboří, úmrtí 17. 6. 2018
Svačinová Marie, nar. 1938, Pačejov Ves-Blatná, úmrtí 16. 6.  2018

Zemřelí – červenec
Kotlár Milan, Strakonice, nar. 1959, úmrtí 3. 7. 2018
Ing. Lehečka Augustin, Plzeň, nar. 1930, úmrtí 5. 7. 2018
Čoudek František, Oselce, nar. 1931, úmrtí 11. 7. 2018
Srnka Jan, Blatná, nar. 1934, úmrtí 12. 7. 2018
Turková Marie, Svéradice-Blatná, nar. 1933, úmrtí 15. 7. 2018
Běhavá Věra, Lažany, nar. 1934, úmrtí 17. 7. 2018
Bartušková Marie, Blatná, nar. 1960, úmrtí 22. 7. 2018
Sýkora Josef, Drahenice, nar. 1950, úmrtí 21. 7. 2018
Kadlecová Anna, Praha-Kozárovice, nar. 1924, úmrtí 22. 7. 2018
Pojsl Miroslav, Mutěnice, nar. 1972, úmrtí 20. 7. 2018
Laitová Jelena, Praha-Blatná, nar. 1922, úmrtí 30. 7.  2018
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Ivan Laita - zmařený mladý život 
Oběť okupace spojeneckých vojsk v r.1968

V letošním roce si při-
pomínáme hned několik vý-
znamných výročí pro naši 
zemi. Je jim věnována řada 
pořadů v televizi i rozhlase, 
natáčejí se filmy, pořádají 
se výstavy a probíhají vzpo-
mínkové akce. Když to vše 
sledujeme, uvědomujeme si, 
že někteří lidé přinesli oběť 
nejvyšší – lidský život, ale 
jsou to pro nás oběti anonym-
ní. Naše pozornost se však 
zvýší, když zjistíme, že někdo 

z nich pocházel z našeho města, 
chodil na stejnou školu, bydlel ve stejné ulici apod. Proto 
Vám chci přiblížit mladého člověka - Ivana Laitu, jehož život 
byl násilně ukončen jen pár měsíců po dosažení plnoletosti 
21. srpna 1968. 

Ivanova maminka Jelena Laitová, rozená Janovská, po-
cházela z Blatné, kde prožila dětství, střední školu navštěvo-
vala v Písku a odtud také pocházel její druhý manžel, Ivanův 
otec Bohumil Laita. Ivan se narodil již v Praze v květnu 1950 
a zde také prožil celý svůj život. I když v době jeho dětství 
nejbližší příbuzní v Blatné již nežili, byla zde širší rodina 
a přátelé, které společně s matkou navštěvoval. Rozhodně 
Blatnou i Písek měl spojeny s dobou prázdnin a klukovských 
her. Ivan žil běžný život jako většina jeho vrstevníků; po zá-
kladní škole se vyučil mechanikem a nastoupil do prvního 
zaměstnání do Kovoslužby v Praze - Strašnicích. 

V osudný den 21. srpna 1968 měl, stejně jako mnohokrát 
před tím, schůzku se svým mistrem u Muzea a společně měli 
odejít k zákazníkovi. Co se dělo dál se můžeme jen domýš-
let. Na Vinohradské ulici u rozhlasu byla 
barikáda a ruské tanky. To,  co víme jistě 
je, že byl zasažen střepinou z vybuchlého 
sovětského tanku poblíž rozhlasu, v bez-
vědomí byl převezen do nemocnice, kde 
zemřel na následky poranění vnitřních 
orgánů. Byl v tichosti pochován na hřbi-
tově v Praze - Bubenči. Ivanova maminka 
Jelena Laitová přežila svého syna téměř 
o 50 let a za tu dobu neminul den, kdy by 
na svého nejmladšího syna nevzpomněla.

Poslední léta svého života prožila 
v rodné Blatné v Domově pro seniory, kde 
30. července 2018 zemřela ve věku 96 let.

 
Jana Šlechtová
(švagrová  Ivana Laity)

Ivan Laita (1966)

Dne 20. srpna 1993 byly na budově Českého 
rozhlasu umístěny dvě bronzové desky; jedna 

připomínající vysílání rozhlasu dne 21. 8. 1968 
a druhá se jmény obětí srážek mezi českosloven-

skými občany a sovětskými vojáky na Vinohradské 
třídě. Slavnostního odhalení se zúčastnili pozůstalí 
obětí, politici a novináři. Budova Českého rozhla-
su s oběma deskami se stala symbolem tragických 

srpnových událostí a v den výročí intervence je 
ústředním místem vzpomínkových akcí. U příleži-
tosti 50. výročí invaze byla původní deska se jmé-
ny 15 obětí nahrazena novou, kde jsou doplněna 

další jména (viz obrázek)

Dne 21. 8. jsme se sešli u sochy Svobody k uctění památky obou blatenských obětí invaze vojsk 
Varšavské smlouvy z roku 1968
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Pracovní místo 
Policie České republiky, Územní odbor Strakonice přijme 

nové policisty a policistky, kteří mají zájem posílit útvary 
ve strakonickém okrese a doplnit počty příslušníků ve výkonu 
služby.  Do služebního poměru mohou být přijati občané ČR 
starší 18-ti let, bezúhonní, kteří ukončili studium maturitní 
zkouškou, případně výučním listem.  Další podmínkou pro 
přijetí je dobrý fyzický, zdravotní a psychický stav uchazeče.  

Zaměstnání u policie přináší kromě trvalého zaměstnání, 
stabilního příjmu a možnosti kariérního růstu, řadu sociálních 
a dalších výhod, mezi ně patří 6 týdnů dovolené, zdravotní 
péče, možnost čerpání příspěvků na penzijní pojištění, 
rekreační pobyty a další. Po úspěšném ukončení základní 
odborné přípravy (12 měsíců) je plat 26 290 korun a po zku-
šební době, tj. 6 měsíců, je přiznán náborový příspěvek 
ve výši 75 000 korun. 

V případě zájmu kontaktujte personální pracoviště PČR 
Územní odbor Strakonice tel.: 974 237 400 (724 250 841), 
kde vám budou poskytnuty další informace týkající se poli-
cejní služby nebo na e:mail adrese:

jaroslava.hanzlova@pcr.cz nebo st.pis@pcr.cz. 

Rybníky na Blatensku
Dostal se mi do rukou třetí díl knihy 

„Rybníky na Blatensku“. Na první pohled 
je patrné, s jakou pečlivostí, profesionalitou 
a láskou kniha vznikala. 

Autorem textu je vynikající regionální 
historik Mgr. Jiří Sekera. Velmi čtivou po-
pulárně naučnou formou je čtenář seznámen 
se vznikem rybniční soustavy na Blatensku. 
Za použití archivních dokumentů, evidencí 
a dalších doložených pramenů a ústních sdě-
lení se seznámíme se vznikem rybníků, jejich 
majiteli od šlechticů, zemanů až po součas-
né vlastníky a společnosti. Seznámíme se 
s osobnostmi, které rozvíjely ekonomiku 
chovu a viděly v rybníkářství odkaz pro 
příští generace. Při získávání historických 
údajů o rybnících vypomáhal i Mgr. V. Čer-
venka. Informace o současném stavu rybníků 
poskytli představitelé obchodní společnosti 
Blatenská ryba, oborník Sedlické obory, 
další majitelé a uživatelé rybníků a osobnosti 
současného rybníkářství.

Kniha je unikátní množstvím autorských 
fotografi í Ing. Jana Kurze a Jana Rendeka. 
Najdete zde i fotografi e z letadla, z těžko 
přístupných míst, srovnání současné podoby 
rybníka s historickou fotografi í nebo rytinou 
z podobného úhlu pohledu. Nádherné jsou 
fotografi e rybníků za dne ve srovnání s foto-
grafi emi při východu Měsíce za úplňku, který 

osvětluje kouzelnou scénu krajiny, a my se 
ocitáme ve snově pohádkovém světě. 

V knize jsou historické doklady a mapy 
i současné fotografi e míst, kde bývaly rybní-
ky. Jsou popsány důvody, kdy a proč rybníky 
zanikly, ať z důvodů ekonomických, výhod-
nějšího zemědělského využití nebo z důvodů 
osídlení. I v katastru města Blatná bývalo 
několik malých i větších rybníků. 

Jsou zde zdokumentovány i rybníky 
obnovené v dávné či nedávné minulosti, 
rybníčky nově vzniklé díky nadšení jejich 
majitelů. 

Na fotografi ích z výlovů rybníků najdete 
nejen představitele společností zabývajících 
se chovem ryb, rybáře a pracovníky, kteří 
přímo tvoří hodnoty v naší společnosti, ale 
možná najdete i sami sebe při výlovu nebo 
při zimním bruslení. 

Kniha nás vede k přemýšlení o našich 
moudrých předcích, kteří rybníky budovali 
se záměrem pozvednutí hospodářské úrovně 
dříve chudého regionu a měli vizi, která 
přetrvala staletí. Rybníky se staly typickou 
součástí jihočeské přírody s návaznými 
vodními a mokřadními ekosystémy. Jsou 
zdrojem rozmanitosti rostlin i živočichů 
od mikroskopických organismů přes vodní 
hmyz po obojživelníky a ptáky. V knize ne-
chybí krásné fotografi e rostlin a živočichů, 
spjatých s rybníkem nebo žijících v okolí. 
Rybníky plní dnes důležitou funkci zadržo-

vání vody v krajině, doplňování spodních 
vod ve svém okolí a částečně jsou schopny 
zadržet i povodňové vlny. I o povodních 
a protipovodňových opatřeních je v knize 
zmínka. Neméně důležitou funkcí rybníků je 
pozitivní ovlivňování mikroklimatu.

Kvalitní kniha má šanci stát se součástí 
každé dobré domácnosti Blatenska. Je vhod-
ným dárkem pro milovníky Jižních Čech, 
přírody, rybníků, rybaření a pro rodáky 
z Blatenského regionu. 

Kniha je k dostání v knihkupectvích 
Kanzelsberger v Blatné, Strakonicích, Pís-
ku a Českých Budějovicích. Dále v infor-
mačních centrech Blatná a Lnáře. Rovněž 
na Zámku Lnáře. Lze ji objednat i telefo-
nicky na čísle 774 401 432 či elektronicky 
na jan.kurz@tiscali.cz. Bližší informace 
o knize a ukázky z ní najdete na http://www.
lnare.cz/zamek/fotograf/rybniky.html.

Je dobré zmínit, že na stejných místech 
lze sehnat i knihu Rybníky na Blatensku, 
první díl - Severní Lnářsko. A před Vánocemi 
2018 se očekává vydání druhého dílu - Jižní 
Lnářsko. 

Od 4. 9. do 13. 9. 2018 bude v blaten-
ském informačním centru instalována výsta-
va fotografi í ke všem 3 dílům knihy Rybníky 
na Blatensku. Tato výstava bude od 14. 9. 
přemístěna do přízemí blatenského muzea 
před knihovnu.                        

 Aleš Drobník

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
BLATNÁ A MĚSTO BLATNÁ

si Vás dovoluje pozvat na noční hasičskou soutěž
v požárním útoku o Pohár místostarosty Města Blatná

Termín soutěže: 8. září 2018

Prezentace:  19.00-20.00 hod.
Nástup, losování:  20.30 hod.
Zahájení soutěže:  21.00 hod.

Místo: umělá plocha na letním stadionu
Parkoviště: u stadionu

Kategorie :  muži
  veteráni
  ženy

Každý člen družstva musí mít s sebou hasičský a občanský průkaz 
jako nutnou podmínku registrace.

Požívání alkoholických nápojů soutěžících během soutěže je zakázáno

Občerstvení zajištěno

Na vaší účast, se těší pořadatelé

     Josef Novotný         Václav Tvrdý
velitel SDH Blatná  starosta SDH Blatná
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Indiánské hrátky v Chlumu
Kánoe, totemy, týpí a opravdový „kauboj“

Chlum - Palouk pod obcí Chlum není 
jen tak ledajakým paloukem. Na tomhle se 
nachází pravá indiánská osada, která jakoby 
vypadla z některého románu Karla Maye. 
A s příchodem letního období vždycky jeden 
víkend doslova „praská ve švech“. To když 
místní nadšenci uspořádají oblíbený a široko 
daleko vyhlášený „Indiánský víkend“, vě-
novaný dětem. Potom se v osadě pod širým 
nebem, panečku, dějí věci!

Fantastický projekt se začal klubat na svět 
před rovnými dvanácti lety. Odstartovali ho 
chlumští podnikatelé. „Měli jsme palouk. Pro-
stě nevyužitý kus země, který si doslova říkal 
o nějaké zkulturnění. Jinak to byla plocha, 
kterou bychom jenom sekali a uklízeli,“ říká 
jeden z architektů Vinnetouova „hnízdečka“ 
Milan Hanzlík st. , „Slovo dalo slovo a my se 
pustili do oprášení našich klukovských ideálů, 
abychom jejich odkaz přenesli i na současnou 
dětskou generaci. „Indiánská romantika- to 
přece zabere“, notovali jsme si. A ono to 
skutečně zabralo!,“ dodává s viditelným po-
těšením Milan Hanzlík st.

C h t ě l o 
to hodně se-
b e o b ě t o v á -
n í ,  e n e rg i e 
a „fištróna“, 
aby byl  in-
diánský sen 
naprosto do-
konalý. Pio-
nýrské začátky 
byly skuteč-
ně pionýrské. 
„V prvopo-
čátcích jsme 
s e  p o ř á d n ě 

zapotili, když jsme stavěli něco na způsob 
týpího,“ vzpomíná Milan Hanzlík st., „Šlo 
o kůly, na které jsme napínali plachtu a aby 
držela tvar, museli jsme ji obtížně sešívat 
svorkovkou. Trvalo to pekelně dlouho. Když 
potom byly nějaké fi nance v kase, koupilo se 
klasické týpí a moc se nám ulevilo, protože to 
máme postavené během deseti minut,“ hlásí 
hrdě muž, kterému nic dětského není cizí. 
Dnes už indiánskou osadu zdobí týpí dvě. 
Doslova v „porodních bolestech“ se rodily 
krásné totemy. „Všechno to byla ruční práce 
od A až do Z. Pěkně jsme se přitom zapotili. 
Vůbec celý komplex, co se tady nachází, naše 
venkovská parta poctivě pokřtila vlastním 
potem,“ nechá se slyšet živý inventář indián-
ských víkendů.

Finanční prostředky na zbudování důstoj-
né říše Karla Maye získávali autoři skvělé 
myšlenky třeba brigádami. „Chodily se mimo 

jiné vysazovat stromky. A celý výtěžek z na-
šich podnikatelských plesů šel také na děti,“ 
uvádí Milan Hanzlík st.

Po chlum-
ských podnikate-
lích si indiánské 
víkendy vzali 
na starost čle-
nové hasičského 
sboru. Nicméně 
organizací a pří-
pravami výji-
mečného zážit-
ku žije celá obec 
jako jeden muž. 
A když přijde 
čas, jako jeden 
muž se obléknou do indiánských a kovboj-
ských úborů a jdou do akce. Přinášet radost 
a potěšení dětem. 

I letos o indiánském víkendu v Chlumu 
by na palouku pod vsí nepropadl špendlík. 
Indiánským hrátkám se tady oddávalo více 
než sto ratolestí se svými rodiči. A bylo z čeho 
vybírat. Jedno stanoviště nabízelo střelbu ze 
vzduchovek, další pak z luků a kuší, nechy-
bělo vrhání oštěpy, rýžování zlata, házení 
noži a tomahavky, skládání puzzle, porážení 
kuželek a řada dalších atraktivních disciplín 
v indiánském duchu. Na každém stanovišti 
úspěšný i méně úspěšný chlapec či děvče 
obdrželi „emerické“ dolarové bankovky, 
za které pak mohli nakupovat zboží v indián-
ském „SHOPU“. Ani občerstvení samozřejmě 
nebylo opomenuto a dokonce se tady nabízely 
vyhlášené indiánské speciality.

Opravdovým „zlatým hřebem“ sluncem 
prozářeného odpoledne se stalo vystoupení 
„hrdiny Divokého západu“, který si svými 
kousky získal okamžitě srdce celého publika. 
A nejen toho dětského. Skutečný „kauboj“ 
Jessie a jeho bílý kůň ohromovali přítomné 
téměř tři čtvrtě hodiny. Bylo možné shlédnout 
práci s bičem dlouhým 2, 5 metru, chytání 
„živé kořisti“ do lasa a především dokonalý 
soulad se čtyřnohým přítelem. 500 kg „živé 
váhy“, které jedno srdce a jedno tělo jsou již 
patnáct let, bohužel před koncem přišlo o vět-

šinu dětského pu-
blika, když jeho 
pozornost strhlo 
zhmotnění nafu-
kovacího skáka-
cího hradu v sou-
sedství. „Kauboj“ 
Jessie tuto sku-
tečnost ovšem 
vzal s humorem. 
Za dvacetiletou 
kariéru zažil jiné 
věci.

Při ukázkách kovbojského řemesla si 
bravurní Jessie pozval na pomoc asistenty. 
Mezi nimi například i devítiletého Jakuba 
Kupara z Bezdědovic: „Vůbec jsem neměl 
strach. Byla to náhodou paráda,“ dušoval se 
rozdováděný klučina. Na indiánském víken-
du v Chlumu prý byl již počtvrté a letos mu 
nejvíc učarovalo házení míčků do otevřené 
pusy klauna.

Jedenáctiletý Aleš Kopřiva je domácí 
a na tuhle mayovskou akci chodí odmala. 
„Letos jsem se nemohl odtrhnout od házení 
tomahavkem na dřevěný terč. Trefi l jsem se 
skoro vždycky,“ chlubí se zdatný vykonavatel 
indiánských tradic, „Jsem rád, když to u nás 
žije a vždycky se chci zapojit.“

Nádherně se třpytící vodní hladina 
v sousedství indiánské osady přímo sváděla 
k projížďce kánoí. A obě kánoe u můstku 
skutečně byly v čilé permanenci. „Ta, co 
jsme před deseti lety poctivě vydlabali, je 
tak trošku jako mustang. Často někoho shodí. 
Jezdit v ní není jen tak,“ směje se „vrchní 
dohlížitel“ nad tomahavkovým hnízdečkem 
Honza Grešák. Ale šikovným klukům od vody 
se tentokrát podařilo ji úspěšně krotit- navíc 
ulovili i živou rybu.

Cíl pořadatelů indiánských víkendů, které 
letos dosáhly tuctu, je jasný: „Chceme to do-
táhnout do stovky,“ smějí se unissono.

Co na tom, že v té požehnané době bude 
proti nim Klekí-Petra batole ?

(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Mačkovští /nejen/ otcové 
na cestách

Mačkov - Kdo by neznal kultovní fi lm 
„Tři chlapi na cestách“? Jeden z klenotů 
československé kinematografie. Možná 
právě oním dílem se inspirovali mačkovští, 
když letos zorganizovali zájezd u příležitosti 
„Mezinárodního dne otců“. A tenhle svátek 
se v Mačkově velmi dobře ujal a drží se se 
stejnou vážností jako „zavedené“ MDŽ.

Jako odměnu za cenné služby pro obec 
a své spoluobčany vyrazilo na poznávací 
zájezd autobusem, zaplaceným Obecním 
úřadem, celkem patnáct zájemců. „Nejprve 
vedla naše cesta do Bělčic. Tam jsme měli 
domluvenou exkurzi u místního soukromého 
skláře. Provedl nás svým královstvím a ukázal 
výrobu křehkých produktů ve speciálně pro 
naši výpravu roztopené peci. Potom jsme 
pokračovali do Zruče u Plzně. Tady si „pánové 
tvorstva“ přišli na své. Čekala na ně rozsáhlá 
expozice vojenské techniky. Soukromá sbírka 
obsahovala i tanky, letadla….“, popisuje de-
taily velmi pěkného výletu starostka Mačkova 
Hana Míková.

Malí indiáni se svolávali pra-
vým apačským pokřikem

Ne pro každého byla střelba 
z pušky samozřejmostí

Kovboj Jessye dodal progra-
mu ten pravý adrenalinový 

náboj
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INSPIRATIVNÍ ELEKTRÏCK MANN NA BLATENSKÉM FESTU
Jedním z tahounů letošního jubilejního 

pětadvacátého ročníku Blatenského festu byli 
valmezští divočáci Elektrïck Mann. K hudbě 
této sice kultovní a již legendární, ale přesto 
okrajové, v ofi ciálních médiích nevystupu-
jící kapely se jistě mnozí dostali přes jejího 
bývalého frontmana, textaře a vokalistu Jana 
Bezděka alias Ajsbího, který měl před deseti 
lety na internetové televizi Stream.cz rozpus-
tilý pořad plný nehorázných legrácek „Ice-B 
je Bůh“. Ice-B došel tak daleko (možno číst: 
klesl tak hluboko), že ho i z kapely, na jejíchž 
koncertech a v jejíchž textech téměř nic není 
tabu, museli vyloučit. Po třech letech se 
k nim nicméně opět vrátil a pak, v roce 2015, 
zemřel, na selhání organismu v důsledku 
nezřízeného pití.

Chlast a další drogy (zejména marihuana) 
neprovází pouze životy hudebníků z Elektric-
kého Pána, ale jsou i velkým a častým téma-
tem či alespoň jedním z motivů jejich textů 
a vystoupení, sami svůj styl nazývají alkorap 
nebo též punk-hip hop. Někdy se tyto dva 
zdánlivě ne úplně kompatibilní hudební žánry 
v jedné písničce svěže prolínají, jindy je píseň 
spíš hip hopová à la Cypress Hill nebo House 
of Pain, anebo jde o pořádný hardcorový ná-
řez s agresivními kytarami, zkrátka pestrost 
v jednotě. Nebo taky: antisystémová neúcta 
k pravidlům a posměch všemu strojenému, 
zažívaná autentičnost bez zadních vrátek, 
nekorektní, ostrovtipná (sebe)ironie bez 
kompromisů, rozverně drásající pohoda na ne-
snesitelném, leč přitažlivém dně, sugestivnost 
v běsnění, přemrštěná vulgarita nezřídka bez 
primitivní sprostoty, neotřelé rýmy a chytlavé 
refrény (pro ilustraci, téměř náhodně: „Když 
Jů a Hele šu*ají se do pr*ele/to mi dělá 
dobře na ču*áka“, „Bydlim u rodičů, stojí to 
za pi*u./Až budu bydlet sám, všechny vás 

vy*rdám!“, „od rána ležím v posteli, asi brzo 
zhebnu/život bez lahváčů leze mi na bednu“). 
Výsměch téměř všemu a všem, ovšem nikoli 
nihilistický, např. v silném songu „Protože 
musím!“, věnovaném zesnulému kamarádovi, 
zaznívá odpor proti diktátu a nesvobodě, jež 
člověka ženou k bezvýchodné závislosti; ane-
bo protestsong z doby před volbou prezidenta 
v roce 2013 „Klaus Klaus Mikymaus“.

Jelikož se mi nestala ta obvyklá nehoda, že 
jsem musel pít jedno pivo za druhým, a koneč-
ně jsem zjistil, že se na hudebním festivalu dá 
dobře vydržet i bez bezedného kelímku v ruce 
(kelímků v rukou), znovu jsem si uvědomil, 
že přibývající tíha věku se v Blatné u silných 
pivních generací projevuje nejen postupným 
zavíráním tradičních a klasických hospod, ale 
též nižší účastí na veřejných akcích s pocti-
vým bigbítem, hlavně jsem si však mohl řádně 
vychutnat produkci jednotlivých interpretů. 
A tak třeba zatímco zasloužilí punkoví mata-
doři (SPS a E!E) na mě působili lehce vyčpěle, 
příjemně jsem se osvěžil u surreálně hravé 
poetiky Vypsané fi xy, melodickou úderností 
mě nadchli sympatičtí Skinpin z Austrálie 
a úplně paf jsem zůstal z Elektrïck Mann.

Na začátku jejich vystoupení jsem byl 
chvilinku na vážkách, jestli když ne okamžitě, 
alespoň dodatečně nemám nějak vystoupit 
a zakročit proti tomu, co by se mohlo vnímat 
jako laciná, vulgární a bezbřehá propagace 
pornografi e a konzumace drog (ke které spřá-
telená skvadra Sodoma Gomora ze sobotního 
festivalového programu ještě přidala násilí 
a machismus), ale naštěstí záhy a včas mi 
došlo, že to je jen koncert a umění, byť pro 
otrlou minoritu. A přestože jedním z principů 
demokracie je ochraňovat menšiny, tihle ogaři 
budou vystupovat jen potud, pokud budou 
mít posluchače a fanoušky; jsem si jist, že 

z grantů, dotací či veřejných peněz přežívat 
nebudou. Jejich demokratická ochrana spočí-
vá v tom, že je nebude nikdo zakazovat.

Jinak tomu je u našich nejvyšších politic-
kých představitelů. Ty my jako občané České 
republiky musíme poslouchat, i když jsme 
je nevolili, ti nás reprezentují, i když jsme 
(byli) proti nim, ti o nás rozhodují, i když 
s nimi nesouhlasíme. V tom tkví ten zásadní 
rozdíl. Tady prostě jen tak nemůžeme odejít 
z koncertu a víckrát na interpreta nejít a ani si 
ho už nikdy nepustit. Pokud nechceme rezig-
novat na své občanství a emigrovat, musíme 
v tom žít, musíme se na tom (nepřímo) podílet, 
musíme politiky platit.

Jistě, další princip demokracie je respekto-
vat výsledky svobodných voleb a nezpochyb-
nitelná práva vítězů. To je ovšem jedna věc, 
druhá věc je, a jde o jeden ze základů našeho 
lidství, odmítat zlo. A pokud jsme bytostně 
a podloženě přesvědčeni, že zla a nepravostí 
se dopouštějí vítězové voleb (a nebylo by to 
v dějinách poprvé), je naší povinností tomu 
čelit, protože zdaleka nejde jenom o nás 
a naše děti.

Můj tříletý syn zdraví, prosí, děkuje, 
a věřím, že minimálně své nejbližší miluje. 
Už ve dvou  letech věděl, kdo je náš prezident, 
kdo premiér, pozná i pár předsedů politických 
stran. Vždycky, když někoho z nich vidí v te-
levizi, volá: „Fuj! Fuj! Příšera!“ A pokud se 
jednou bude chovat a vyjadřovat jako Elekt-
rický Pán, nadšený z toho rozhodně nebudu; 
půjde-li ale taky v podstatě pouze o vnějško-
vou, nikomu podsouvanou dekadenci, budu 
vědět, že stále je to slušný chlap a dobrý 
člověk. Kéž se to dá říct i o našich politicích! 
Ale „ku*da sem, ku*da tam“…

Vlastimil Váně

Místo konání: KD Radomyšl
Datum: 14. 9. 2018
P edprodej: www.ticketart.cz (pobo ky: Písek, Strakonice, Horaž ovice), Elko Blatná
Rezervace lístk  možná p es email: koncertprogres@seznam.cz
Kontakt: 737 716 825,  739 945 814,  606 044 474

O týden později po domluvě s Obecním 
úřadem Tchořovice doplnili mačkovští tamní 
zájezd do ZOO Praha. Družbu s tchořovický-
mi navázalo tímto způsobem devět sběratelů 
pěkných zážitků.

Začátkem července mačkovští znovu 
cestovali- tentokrát na lodích. Plnými doušky 
si užívali každoročního sjíždění řeky Otavy. 
Na dvanácti plavidlech se zdatně prezento-
valo čtyřiadvacet milovníků dobrodružství 
a vodního světa. 

Ono pořád platí a platit bude: „Nejen 
chlebem živ jest člověk!“ A také platí: „Hlava 
obce musí dát lidu všechno. I chléb i hry!“ 
A v Mačkově tohle dobře vědí a také se tím 
do puntíku řídí.

(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda
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ulturní  kalendář

31. 8. PÁTEK | 19:00 |
CESTA DO HOLLYWOODU – 
TO NEJLEPŠÍ ZE SVĚTA FILMOVÉ 
HUDBY
Nádvoří zámku Blatná
Pořádá zámek Blatná
Symfonický orchestr Donau Philharmonie 
Wien přednese známé melodie z filmů, 
které zaznamenaly poslední tři generace 
diváků, mj. Piráti z Karibiku, Schindlerův 
seznam, Hvězdné války, Doktor Živago, Fo-
rrest Gump a další.
Vstupné 200 Kč
Více informací na www.zamek-blatna.cz / 
info@zamek-blatna.cz / 383 422 934

2. 9. NEDĚLE | 13:30 – 17:00 |
LOUČENÍ S LÉTEM
Husovy sady (v případě nepříznivého po-
časí se převážná část akce uskuteční ve 
velkém sále KCAŽ)
14:00 pohádka Pes a Drak – divadlo 
100opic
16:00 exhibice cvičených dravců – sokol-
nictví p. Vondrušky
Po celou dobu pro vás bude připraven bo-
hatý doprovodný program. Workshop ate-
lieru Gháta – „papírový tyjátr“, slackline, 
žonglování, origami, relax koutek a mnoho 
dalšího.
Přijďte se s námi rozloučit s létem
Vstupné dobrovolné

5. 9. STŘEDA | 14:00 |
ŠACHOVÝ STOLEK U DOMOVA PRO 
SENIORY
Prostranství před Domovem pro seniory 
Blatná
Odhalení nové položky městského mobi-
liáře.

15. – 16. 9. | SO + NE | 
XIII. BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL
13. ročník Blatenského fotofestivalu, ten-
tokrát na téma: SVOBODA. Čekají vás 
fotografické výstavy po celém městě, se-
tkání s tvůrci, přednášky, diskuze a bohatý 
doprovodný program. Po celý víkend nás 
hudebně doprovodí frontman kapely Tra-
band Jarda Svoboda se svou sólovou pro-
dukcí. Svými vystoupeními doplní tradičně 
klasické festivalové „kolečko“ po výstav-
ních místech a odehraje zde i samostatný 
koncert. 

15. 9. SOBOTA | 21:00 |
ROCKOTÉKA S DJ MILOŠEM 
ZEMENEM
Hospoda na Vinici

16. 9. NEDĚLE | 19:00 |
JARDA SVOBODA – KONCERT
Kavárna Železářství U Šulců 
Zpěvák, skladatel, textař a multiinstru-
mentalista navazuje na cestu naznačenou 

albem Přítel člověka, kterou Jarda Svobo-
da vydal s kapelou Traband v roce 2007. A 
stejně jako na zmíněném albu, i nyní do-
minuje harmonium, charakteristický zpěv 
a vynikající texty.

2. 9. NEDĚLE | 17:00 |
ÚŽASŇÁKOVI II
Animovaný / akční / dobrodružný | USA 
2018 | 118 min. | mládeži přístupný | 100 Kč

5. 9. STŘEDA | 19:00 |
KRYŠTŮFEK ROBIN
Dobrodružný / rodinný / komedie | USA 
2018 | 104 min. | mládeži přístupný | 110 Kč 

7. 9. PÁTEK | 20:00 |
ALFA
Akční / drama / thriller | USA 2018 | 90 
min. | mládeži do 12 let nevhodný | 120 Kč

12. 9. STŘEDA | 19:00 |
DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL
Thriller / psychologický | Česko / Sloven-
sko 2018 | 108 min. | 120 Kč

14. 9. PÁTEK | 20:00 |
BLACKKKLANSMAN
Drama / krimi / komedie / životopisný | 
USA  2018 | 134 min. | mládeži do 12 let ne-
vhodný | 110 Kč

19. 9. STŘEDA
Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ ZAVŘENO

PRO DĚTI 
po celý měsíc si u nás mohou děti vyluštit 
KŘÍŽOVKU.

1.– 26. 9. 
JAKÉ BYLO LÉTO – SOUTĚŽ O NEJ-
HEZČÍ OBRÁZEK
Vytvoř a pojmenuj obrázek na téma „Jaké 
bylo léto“. Své dílo odevzdej v knihovně do 
26. září. V říjnu proběhne hlasování o ten 
nejzajímavější obrázek a výherce s nejvíce 
hlasy odměníme.

7. 9. PÁTEK | 9:00 – 10:00 |
S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
Setkání rodičů s dětmi do tří let nad kniha-
mi a o knihách. 
Lidové pohádky jsou základ - jak na ně? 
Přijďte se společně nad starými pohádka-
mi zamyslet, počíst si a povyprávět.
Akce je součástí projektu S knížkou do ži-
vota/Bookstart, jehož cílem je rozvoj čte-
nářské gramotnosti dětí.

ÚTERÝ 14:00 – 16:00 
Přijít může každý, komu je dobře v prostře-
dí naší knihovny, s chutí si poslechne vy-
právění nejen o knihách, má rád ruční prá-

ce anebo si chce prostě jen tak odpočinout.
4. 9. | Čteme, pleteme a těšíme se z opě-
tovného setkání
11. 9. | Čteme, pleteme a vítáme hosta
Od 15:00 hodin přednáší PhDr. Mgr. Věra 
Kubovád na téma:
PRVNÍ DÁMA ZLOČINU – 
AGATHA CHRISTIE 
Asi nikdo nepochybuje, že Agatha Christie 
(1890-1975) je světově nejznámější spiso-
vatelka řady detektivních románů, povíd-
kových knih a divadelních her.
Díky promyšleným zápletkám, překvapi-
vým rozřešením a literárním postavám 
(jako například Hercula Poirota nebo 
slečny Marplové) dodnes patří Agatha 
mezi nejoblíbenější a nejčtenější autory. 
Nezajímavý není ani její život. Přijďte si to 
vyslechnout...

PŘIPRAVUJEME 

2. 10. ÚTERÝ 
LITERÁRNÍ ZÁJEZD S KNIHOVNOU
Informace od 10. 9. v Městské knihovně

4. 9. ÚTERÝ | 18:00 |
SEZNÁMENÍ S GESTALT PŘÍSTUPEM
Kavárna KCAŽ
Beseda o základních významech a princi-
pech gestalt přístupu a jeho praktického 
využití v životě. Přednáší PhDr. Jaromír 
Murgaš, CSc., který působí na Filozofické 
fakultě ZČU v Plzni a Fakultě humanitních 
studií UK v Praze.
Vstupné dobrovolné

10. 9. PONDĚLÍ | 18:00 |
MUZIKOTERAPIE
Velká klubovna KCAŽ
18:00 – 20:00 | prožitkové bubnování
20:00 – 21:30 | muzikoterapeutická rela-
xace
S sebou: karimatku, polštářek, deku a po-
hodlné oblečení.
Přihlásit se můžete na kalousova@ckvb.cz 
nebo na 604 723 646.
Vstupné 100 Kč, každý pátý vstup sleva 
50%.

12. 9. STŘEDA | 18:00 |
KALEIDOSKOP JANA REJŽKA
Kavárna KCAŽ
Vstupné 60 Kč / 30 Kč

13. 9. ČTVRTEK | 18:00 |
CERMAQUE
Kavárna KCAŽ
Cermaque je umělecké jméno básníka a 
písničkáře Jakuba Čermáka, který v Blatné 
vystoupí s koncertním čtením ze své knihy 
Středohoří. Do současnosti vydal 4 básnic-
ké sbírky, knížku pro děti „Do vesmíru!“, 
která získala ocenění 3. nejkrásnější dětská 
kniha roku 2017, a devět studiových alb, 
dvě předposlední alba byla nominována 
na cenu Anděl v kategoriích Alternativa a 
Folk. 
Vstupné 60 Kč / 30 Kč (ZTP, studenti, senioři)

 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum
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Podrobnější informace o výstavě naleznete 
ve zvláštní příloze XIII. BLATENSKÝ FOTO-
FESTIVAL.

4. 9. – 4. 11.
MARTINA GRMOLENSKÁ – 
DOUBLE TROUBLE ON THE ROAD
RADEK KALHOUS – DIVOČINA
Kavárna Železářství U Šulců
Výstava fotografií
Podrobnější informace o výstavě naleznete 
ve zvláštní příloze XIII. BLATENSKÝ FOTO-
FESTIVAL.

17. 9. PONDĚLÍ | 19:00 |
MLÝNY
Divadelní sál blatenské sokolovny
Kultovní představení a nejúspěšnější dra-
ma divadla SKLEP, volně na motivy hry 
Václava Havla a Karla Bryndy Život před 
sebou. Věčný konflikt dobra a zla, pravdy 
a lži, svědomí a morálky v každém z nás, a 
to vše v zeleném, neboť tento příběh vidě-
ný monoklem nemilosrdného humoru se 
odehrává v malé vojenské posádce kdesi 
v Čechách na pozadí tuhé totality konce 
padesátých let.
Režie: Jiří Burda
Hrají: Jiří Fero Burda, Jan Slovák, David 
Vávra/Robert Nebřenský, Tomáš Hanák, 
Ondřej Trojan, František Váša, Milan Štein-
dler, Zdeněk Marek, Petr, Koutecký, Monika 
Načeva/Hana Pafková.
Předprodej v blatenském infocentru

23. 9. NEDĚLE | 15:00 - 18:00 |
Odpolední posezení s dechovkou 
MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA
Velký sál KCAŽ
Vstupné 100 Kč
Předprodej od 3. 9. v blatenském 
infocentru

14. 9. 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, startov-
né 60 Kč

17. a 24. 9. PONDĚLÍ | 18:00 – 20:00 |
KURZ SEBEOBRANY
Velká klubovna KCAŽ
Necítíte se bezpečně? Chcete to změnit? 
Pak určitě přijďte. 
Instruktorem je Jakub Viták, držitel černé-
ho pásu druhého stupně v bojovém umění 
Allkampf-Jitsu, několikanásobný mistr a 
vicemistr ČR, dvojnásobný vicemistr Ev-
ropy. Pomocným instruktorem bude jeho 
bratr Filip, také s mnohaletou praxí v bo-
jových uměních.
Série 10 lekcí, termíny budou vždy upřes-
něny, cena 1000 Kč / osoba / kurz
Přihlášení je možné prostřednictvím emai-
lu kalousova@ckvb.cz.

Pravidelné akce v KCAŽ od září 2018. 
PONDĚLÍ | 16:00 – 17:00 |

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ 
PRO MLADŠÍ I STARŠÍ
Velká klubovna KCAŽ
Pořádá STP Blatná

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

ČTVRTEK | 17:00 – 18:15 |
ÁJURJÓGA
Velká klubovna KCAŽ
Série 12 lekcí, cena 1 200 Kč
Přihlásit se můžete telefonicky 773 978 
168, Radoslav Nahálka.
Kapacita kurzu je omezena na max. 20 
účastníků.

JAZYKOVÉ KONVERZACE
ÚTERÝ | 15:00 - 16:00 |

FRANCOUZSKÁ KONVERZACE
Velká klubovna KCAŽ
Lektorka: Alena Marhavá
70 Kč / lekce

| 17:00 - 18:00 |
ANGLICKÁ KONVERZACE PRO PO-
KROČILÉ
| 18:00 - 19:00 |
ANGLICKÁ KONVERZACE PRO 
ZAČÁTEČNÍKY
Velká klubovna KCAŽ
Lektorka: Kristýna Vainerová
50 Kč / lekce

STŘEDA | 18:30 - 19:30 |
ANGLICKÁ KONVERZACE
Velká klubovna KCAŽ
Lektorka: Bohumila Hermannová, Jana 
Michálková
50 Kč / lekce 

ČTVRTEK | 17:00 |
NĚMECKÁ KONVERZACE
Malá klubovna KCAŽ
Lektorka: Marie Frouzová
50 Kč / lekce 

| 18:00 |
ČEŠTINA PRO CIZINCE
Malá klubovna KCAŽ
Lektorka: Marie Frouzová
50 Kč / lekce 

TVOŘIVÉ ATELIÉRY

8. 9. | SOBOTA
MALOVÁNÍ V PLENÉRU 
s Lenkou Pálkovou 
9:00 - 14:00 | MRAČOV
Cena kurzu 200 Kč

ČTVRTEK
Suterén KCAŽ
6. 9. ŠPERKOVÁNÍ S JANOU HALLÓ | šité 
šperky
13. 9. SOCHAŘSTVÍ S JITKOU KŘIVANCO-
VOU
20. 9. LINORYT S VERONIKOU TESKOVOU
Přihlásit se můžete prostřednictvím emai-
lu: kalousova@ckvb.cz

Městské muzeum Blatná

Po dobu instalace nové výstavy (15. 9.) bude 
muzeum včetně stálé expozice uzavřeno.
Děkujeme za pochopení.

Každou první středu v měsíci vstup do 
muzea zdarma.

3. 7. – 30. 9.
OBRAZ A SLOVO
KCAŽ, Galerie fotografie Spektrum
Výstava fotografií skupiny GM10, doplně-
ných poezií Zdeňka Jiráska
Fotoskupina Spektrum Blatná v galerii 
fotografie v Komunitním centru aktivního 
života uvádí výběr z díla fotografů sdruže-
ných ve skupině GM10.  Autorská kolekce 
je doplněna básněmi východočeského au-
tora Zdeňka Jiráska.
Výstava potrvá do 28.9. 2018. Otevřeno 
úterý – pátek 9:00 – 18:00

1. 8. – 30. 9.
OLDŘICH ŠKÁCHA – SRPEN 1968
Ulice Na Příkopech
Výstava fotografií
Podrobnější informace o výstavě naleznete 
ve zvláštní příloze XIII. BLATENSKÝ FOTO-
FESTIVAL

od 25. 8.
KAMFO V INDII
Sokolovna Blatná, předsálí kina

1. 9. – 16. 9.
ZDENĚK SOKOL – POČÁTEK
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Blatné
Výstava fotografií

 Výstavy

ODPOLEDNÍ POSEZENÍ S DECHOVKOU 

MALÁ MUZIKA 
NAUŠE PEPÍKA
Velký sál KCAŽ Blatná
Předprodej od 3. 9. v blatenském infocentru
Vstupné 100 Kč

23. 9.  NEDĚLE | 15:00 |

 Těšte se
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Oddíl stolního tenisu TJ Blatná, z.s. 
vás zve na turnaj dvojic ve stolním tenise

Vzpomínka na Pavla Mlse st. 
Kdy: neděle 16.9.2018 od 8:00h
Kde: Komunitní centrum, Nádražní 661, 
Blatná
Startovné: 200,- Kč za dvojici
Občerstvení zajištěno Kavárna KC
Turnaj je omezen na 16 dvojic

Pořadatel: Pavel Ounický

Rozpis domácích zápasů mužů
MUŽI ,,A‘‘   KP MUŽI ,,B‘‘  OP
  1.9. BLATNÁ – RUDOLVOV  17.00 HOD. 9.9.   BLATNÁ – DOUBRAVICE   17.00 HOD. 
15.9. BLATNÁ – PROTIVÍN    16.30 HOD. 28.9.  BLATNÁ – BALVANI          16.00 HOD. 
29.9. BLATNÁ – HLUBOKÁ    16.00 HOD. 14.10. BLATNÁ -  RADOŠOVICE  15.30 HOD.
20.10. BLATNÁ – LOM U TÁBOR A 15.30 HOD. 28.10. BLATNÁ – DRAHONICE    14.30. HOD. 
 3.11. BLATNÁ – JANKOV     14.00 HOD.
17.11. BLATNÁ – Malše ROUDNÉ  13.30 HOD.

Poslední výsledky našich týmů v nové sezoně
Poslední výsledky našich týmů v nové sezoně

Muži „A“ Osek-Blatná 3:1 (1:0) Motyka (p)

Muži „B“ Blatná-Bavorov 5:0 (4:0) Jiřinec 2x, Levý, Hlaváč, Stulík

Dorost st. Blatná/Bělčice-Lomnice/Ševětín 1:2 (1:2) Říha Jiří (p)

Dorost ml. Blatná/Bělčice-Lomnice/Ševětín 5:2 (3:1) Říha Vítek 3x (2x p), Habada, Krátký Ondřej

Žáci st. Roudné-Blatná 9:1 (2:1) Outlý Jakub

Žáci ml. Roudné-Blatná 4:2 (2:0) Kostohryzová, Čížek

MINULÉ KOLO:
Muži „A“ Blatná-Milevsko 0:1 (0:0)

Muži „B“ Katovice B-Blatná 4:1 (1:0) Peleška

Dorost st. Vodňany/Dříteň-Blatná/Bělčice 3:1 (0:0) Král

Dorost ml. Vodňany/Dříteň-Blatná/Bělčice 2:3 (0:2) Hokynář 2x, Fiala

Žáci st. Blatná-Milevsko 1:0 (1:0) Bulka Adam

Žáci ml. Blatná-Milevsko 4:7 (2:3) Říha Tomáš 2x, Choura, Kostohryzová

S vlastním fotbalovým týmem byl malkovský pouťový turnaj hned o poznání veselejší
„Pivo nám chutná bez ohledu na výsledek,“ perlil kapitán domácích Vlasta Lukeš.

Drahenický Malkov - Fotbal patří k Dra-
henickému Malkovu jako EET k Babišovi. Má 
tady bohatou tradici. Až do roku 1978 hráli 
malkovští okresní soutěž, poté se dokonce 
utvořila i žákovská formace. A o srandu v par-
tě správných kluků nikdy nebývala nouze. 
„Někdy v polovině sedmdesátých let nás osví-
til duch svatý a povýšili jsme naši hospůdku 
na „Grandhotel Luft“, směje se jeden z autorů 
bombastického nápadu, který padl na úrodnou 
půdu, „Tenhle název jsme si nastříkali přes 
šablonu na trička a v nich jsme veřejně vy-
stupovali.“ Tenhle štafetový kolík se přebíral 
po fotbalové generace dál. Vznešený název 
nezmizel ani po sametu a udržuje se dodnes.

Jako „Grandhotel Malkov“ vyběhli 
na zelený trávník domácí fotbalisté také 
letos, když o termínu své pouti uspořádali 
v obci další ročník turnaje v malé kopané. 
Smázli tak dloužek z loňského roku, kdy se 
jim nepodařilo sestavit vlastní soutěžní tým 
a zůstali pouze u role organizátorů. „To se 
ovšem stalo jenom jedinkrát v dějinách našich 
turnajů,“ zdůrazňuje letošní kapitán manšaftu 
domácích Vlasta Lukeš, „Bylo to způsobeno 
tím, že se v katastru obce momentálně nena-

cházel dostatečný počet akceschopných mužů. 
Nechci spekulovat o tom, proč to tak bylo. 
Jisté je, že pány tvorstva neunášeli mimo-
zemšťani ani nevypukla válka,“ ladí rozhovor 

na žertovnou strunu 
Vlasta. Letos prý si 
malkovští sportovci 
přísahali, že fotba-
lové dresy nebudou 
zbůhdarma leže t 
ve skříních i kdyby 
měli dostatečný po-
čet „bombérů“ ulovit 
do lasa. „Dávali jsme 
se dohromady těžce, 
ale nakonec to dobře 
dopadlo,“ říká kapi-
tán bez epolet, „Moc 
rád bych poděkoval 
všem, kteří obětova-
li volné odpoledne 
a hájili statečně do-

mácí barvy.Pořadí pro nás nebylo až tak důle-
žité- nemohli jsme počítat se zázrakem, vždyť 
většina z nás kope jen „pralesní ligu“. A pak, 
pivo nám chutná bez ohledu na výsledek,“ 

perlil Vlasta Lukeš. Ten byl bohužel takový, 
že malkovští dostali „palec dolů“.

Jen o stupínek lépe na tom byla parta 
„Nová růže“ z Drahenic. Čím si však vylepšili 
skóre oproti v pořadí pátému „Grandhotelu“, 
o to hůř se vedlo tělesným schránkám rytířům 
bez brnění. Brnění by skutečně v tomto pří-
padě „bodlo“, neboť v druhé polovině turnaje 
připomínalo ležení drahenických lazaret. Ne 
že by se v průběhu jednotlivých výměn nějak 
surově faulovalo. Turnaj byl klidný, přátelský 
a pohodový. Jenže maskot týmu- čtyřletá 
fenka Olývie, která se svou velkou rodinou 
objíždí veškerá bitevní pole fotbalistů, se 
prostě tentokrát nějak nesoustředila…… Na-
vzdory smůle husté tak, že by se dala krájet, 
kluci a jedna dáma z „Nové růže“ prokázali 
obdivuhodnou houževnatost a vůli. Navzdory 
bolesti znovu a znovu nastupovali na kolbiště, 
aby nenechali kámoše ve štychu. Prokázali 
také super smysl pro humor. Hlášky typu 
„Ty mně předběhneš i když budeš zmrzlej!“, 
„Letos je to s těmi vlastňáky bída, budu se 
muset polepšit!“, „Hele, vysekl jsem eso- 
mám vybráno na dva roky!“, „Porážíme sobě 
rovné manšafty. Ještě přijít na to, jak porazit 
ty lepší!“ se moc líbily a možná  v tamním 
prostředí získají nesmrtelnost. Velmi kvalitní 

Klasická nerudovská 
otázka „kam s ním“
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NAŠE PACELICKÁ TRETRA - BĚH PRO JIRKU, KARLA I PET-
RA

Pojďte si to také zkusit !

PROSPORT BLATNÁ A OBEC ŠKVOŘETICE
srdečně zvou milovníky běhu od 3 do 17 let

na 7. ročník

„Pacelické tretry“
ZÁVODŮ V LŮNĚ PANENSKÉ PŘÍRODY !

KDY? v neděli 9. září 2018
KDE? v Pacelicích na hřišti u obecního domu
V KOLIK? prezence bude probíhat od 13.00 do 14.00 hodin v obecním domě
 start první kategorie ve 14.15 hodin
Zapsány budou tyto kategorie: mláďata A (3-4 roky), mláďata B (5-6 let), C (7-9 let), 
B (10-12 let), A (13-15 let), junioři (16-17 let).

Po doběhnutí posledního závodníka překvapení - SKVĚLÁ EXHIBICE SKVĚLÉHO 
SIMANDLA S KOŇMI pod názvem „Přirozená komunikace s koněm“.

TĚŠÍ SE NA VÁS POŘADATELÉ !

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

hráč Petr Sibík z Koupě, přezdívaný „Kanda“, to přikryl roztomilým 
vyjádřením coby reakcí na výzvu, aby šel chytat do brány: „Jen jednou 
jsem byl gólmanem- a pustil dvacet čtyři gólů.“ 

Pro pochodeň vítězství si do Drahenického Malkova přijeli letos 
borci z Bělčic. Však také nejde o žádná ořezávátka- mládenci hrajou I. 
B třídu. „To sice hrajem, ale poslední dva roky žádná sláva,“ posteskl si 

kapitán týmu Karel Zeman, „Dalo nám dost práce udržet se ve skupině. 
Ale určitě zamakáme a vrátíme se na „vlnu“, slibuje a na důkaz toho, 
že sám nepatří do šrotu, dal ve fi nále dva nádherné góly.

Byli králi hřiště, přesto jim semifi nále a fi nále dalo pořádně zabrat. 
„Soupeři byli sakra kvalitní a nedali nám nic zadarmo,“ pronáší s ob-

Mužstvo z Bělčic se oprávněně radovalo ze zisku poháru vítěze

divem v hlase Karel Zeman, „Máme hezký pocit i z celého turnaje. 
Probíhalo to v duchu fair play, čistě, všichni to brali jako srandu 
a rozptýlení.“

Za bělčickým manšaftem se umístili ostrostřelci z VIVY Hudčice, 
bronz bral AFK Rozmetač z Blatné. Za nejproduktivnějšího střelce 
turnaje byl vyhlášen Vít Zelenka z AFK Rozmetač / 6 gólů“. Nejlépe 
si vedl v brance Pavel Turek z VIVY Hudčice.

Drahenický Malkov žije čilým společenským životem- to se vše-
obecně ví. Tento turnaj v malé kopané je toho důkazem.

(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda
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Mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná na MISTROVSTVÍ SVĚTA 2018 v Praze 21.8. - 25.8. 2018
Předposlední týden prázdnin již tradičně přinesl vrchol soutěžní 

sezóny mažoretkového sportu, Mistrovství světa v Praze. Tento šam-
pionát už potřetí hostila letenská sportovní hala Královka. Fanoušci, 
kteří své favority nemohli podpořit osobně, mohli soutěž sledovat 
díky online streamu doprovázeným odborným komentářem. Páteční 
odpolední program vysílala ČT SPORT.

Na mistrovství světa se mažoretky PREZIOSO SOKOL BLATNÁ 
kvalifi kovaly se všemi soutěžními sestavami. O medaile se utkaly 
ve věkových kategoriích kadetky, juniorky a seniorky s náčiními baton 
a poms. Všechny sestavy se umístily mezi pěticí nejlepších, což je v tak 
obrovské konkurenci neskutečný úspěch! Celkově si z Prahy holky 
odvezly 5x zlato, 4x stříbro, 1x bronz, 1x 4. místo a 2x 5. místo. Pro 
děvčata z Blatné to je nejúspěšnější MS za 5 let! 

Praha byla pro mažoretky z PREZIOSA poslední tečkou za se-
zónou 2018. Do nové sezóny se vrhnou hned od září, připraveno 
mají opět spoustu krásných témat a nápadů. Máme se na cotěšit! 
Trenérky Petra Bláhová a Hana Novotná by rády poděkovaly v první 
řadě rodičům, kteří jsou nedílnou součástí každého úspěchu, za pomoc 
a obrovskou podporu, dále také všem fanouškům, kteří PREZIOSO 
celý rok podporují a na každé soutěži drží palce a v neposlední řadě 
novým trenérským posilám, které nejenže přispívají originálními ná-
pady, ale také už vytvářejí vlastní choreografi e. Velké díky! 
VÝSLEDKY MS 2018 V PRAZE:
Kadetky solo BATON:
Natálie Strnadová (“Tajná agentka”) - 5. místo
Kadetky miniformace BATON:
Prezioso Sokol Blatná (“Santova družina”) - 2. místo
Kadetky podiová sestava BATON:
Prezioso Sokol Blatná (“V říši bonbónků”) - 1. místo
Kadetky duo/trio POMS:
Natálie Strnadová a Kristýna Vaněčková (“Chip a Dale”) - 1. místo 
Kadetky miniformace POMS:
Prezioso Sokol Blatná (“Zoubky”) - 1. místo

Andrea Bláhová

Kadetky pódio poms - Alladinova lampa

Seniorky poms - choreografi e Sedm smrtelných hříchů

Juniorky baton - Oscarový večer

Kadetky baton - V říší bonbónků
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                           Kroužky a kluby DDM Blatná
                                         Palackého 652        www.ddmblatna.cz

               Rozvrh pro šk. Rok 2018/2019
den kroužek vedoucí časový rozvrh poznámka místo 1. schůzka

Pondělí Rehabilitační cvičení s Vlastou Šabatková Vlasta 10.00-11.00 senioři DDM 
Paličkování Vrbová Emilie 14.00-16.30 2.tř-dospělí DDM
Florbal Synek A., Srb Luboš 16.00-17.00   od 7. tř. Těl. SOŠ
Florbal Synek A., Srb Luboš 17.00-18.00 4.- 6. tř. Těl. SOŠ
JUDO Kocourek L., Vacek Vl., Mls J. 17.45-20.45 od 7 let Sokolovna 
Fitness Kratochvílová Milena 19.00-20.30 mládež, dospělí DDM
Výtvarný ateliér Růžičková Jana 16.15-17.45 děti,mládež,dospělí DDM
Merkur - stavebnice Mašek Pavel 13.30-14.30 děti od 1. tř. DDM
Merkur - stavebnice Mašek Pavel 14.30-16.00 děti od 1. tř. DDM
Umělecký truhlář Beran Jiří 16.00-17.30 od 4. třídy DDM
Parkour Petrovec Jiří, Růžičková J. 16.00-17.00 od 2.tř. DDM

Úterý
Patchwork Hůrková Ivana 15.00-17.00 děti, dospělí DDM
Klub Obzor /hry,sport,táboření/ Srb L., Růžičková J. 15.30-16.30 od 3.tř. DDM
Beruška I. Zemanová Martina 16.00-17.00 od 2 let DDM
Beruška II. Zemanová Martina 17.00-18.00 od 2 let DDM
Atletika Mlsová J.,Loudová I. 17.00-18.30 děti od 5-ti let- mládež letní stad. -od 11/Soš

Středa Oční jóga Šabatková Vlasta 10.00-11.00 neomezeně věku DDM
Rybářský Šebková Marcela 13.30.-14.30 od 2. tř. DDM
Kytara , Klávesy Šebek Vladimír 13.30-18.00 po skupinách od 2. tř. DDM
Počítače Hlinka Karel 14.30-16.00 od 1. tř. DDM
Letecký modelář Loula Petr 15.00-17.00 od 3.tř. DDM
Keramický Jánská Klára 14.30-16.00 od 3.tř. DDM
Keramický Jánská Klára 16.00-17.30 od 3.tř. DDM
Hasičský Vaněk Vladimír 16.00-20.00 od 1.tř. Has. zbroj.
Florbal Srb Luboš 20.00-21.30 mládež Těl. SOŠ
Balanční cvičení Kratochvílová Milena 19.00-20.30 mládež, dospělí DDM
Astronomický Hlinka Karel 16.00-17.30 od 1.tř. DDM
Rybářský- Bělčice Mašek Pavel 15.00-16.00 od 2. tř. ZŠ Bělčice
Softball Michalová M, Šafr 17.00-18.00 od 7. tř Těl. SOŠ
Taneční cvičení Hovorková Martina 15.30-16.30 děti a mládež DDM

Čtvrtek Plavecká všestrannost Dvořák Michal 6.30 - 7.30 mládež, dospělí bazén od 6/2018
Klub Kapřík 09.00-11.00 0 - 6 let DDM
Pohybové hry I + II Zbíralová Šárka 14.00-16.00 od 1. tř. ZŠ Sedlice
Aerobic Hlavínová Jana 17.00-18.00 od 4. tř. DDM
Florbal Michalová M. ,Synek A. 15.30-16.30 1.-3. tř. Těl. ZŠ JAK
Florbal Michalová M. ,Synek A. 16.30-17.30 1.-3. tř. Těl. ZŠ JAK
Judo Kocourek L., Vacek V., Mls J.  17.45-20.45 od 7 let Sokolovna 
Fotoklub a fotokroužek Šebková Marcela 16.00-19.00 děti, mládež, dospělí DDM
Atletika Mlsová J., Loudová I. 17.00-18.30   ml.od 5-ti let + st. Kat. Letní stad.- od 11 - SOŠ
Patchwork pro holky Hůrková Ivana 15.00-17.00 od 3. tř. DDM
Cvičení pro ženy relaxační Šimečková Hana 19.00-20.00 neomezeně věku DDM
Turisticko-přírodovědný Ředinová Martina 15.00-16.30 od 2. tř. DDM

Pátek Výtvarný 1.-4.tř. Voborníková Pavla 14.30-16.00 1.-5.tř. DDM
Radiotechnický Etlík Josef 15.00-17.30 od 3.tř. DDM
Rybářský Šebková Marcela 13.30-14.30 od 1.tř DDM
Rybářský Šebková Marcela 14.30-15.30 od 3.tř. DDM
Taneční školička I. Ratajová Iva 16.00-17.00 4-8 let DDM
Taneční školička II. Ratajová Iva 17.00-18.00 4-8 let DDM 
Stolní tenis Rojík M., Ounický P. 17.30-19.30 od 3. tř. Těl. JAK

                                        Hodina a místo schůzky může být změněno.

               Přihlášky k vyzvednutí v DDM   - ke stažení: www.ddmblatna.cz
                                První schůzky začínají v týdnu od 24.9.2018

telefon: 383 422134
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Předprodej vstupenek:  Infocentrum CK Ciao – Horažďovice (Mírové nám.) | Infocentrum CK Ciao – Strakonice 
(Zámek) | Infocentrum – Nepomuk (Nám. A. Němejce) | Infocentrum – Blatná (Třída J. P. Koubka) | Sokolovna 
a kino Sušice | Drogerie – Kasejovice 113 | online Ticketportal - rezervace na www.ticketportal.cz

Neděle 10. 6. 2018
začátek: 19:00

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE

Jakub 
Kroulík

MOC   SÍLA
HYPNÓZY

&
Čtvrtek 1. 6. 2018

začátek: 18:00

BESEDA
S UKÁZKAMI
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Kr
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so
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l
Ro
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n
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nDIVADLO

Pátek 22. 6. 2018
začátek: 19:00

Spálený
Miluška Voborníková

Apollo Band&

Petr

KONCERT

Pátek 7. 9. 2018
začátek: 20:00

KONCERT

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola,   
Březnice, Rožmitálská 340
se sídlem: Rožmitálská 340, 262 72 Březnice
tel.: 318 682 961, www.sbrez.cz,
email: skola@sbrez.cz 

Přijímá studenty do tříletých oborů VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY pro 
šk. rok 2018/2019 v kombinované formě studia v těchto oborech:

SOCIÁLNÍ PRÁCE
Absolventi získávají titul DiS.

Přihlášky pro 3. kolo přijímacího řízení do 20. 9. 2018, přijímací 
pohovor 26. 9. 2018.

Vhodné pro maturanty v podzimním termínu.

Prodej slepiček
Červený Hrádek  prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant 
ve všech barvách a slepičky Green Shell - typu Araukana.
Stáří 14- 19 týdnů, cena 159 -195,- Kč/ks.

Prodej: 13. září a 15. října 2018
Blatná – u rest. Na myslivně - 12.30 hod.

Výkup králičích kožek- cena dle poptávky.
Info :Po-Pá 9.00-16.00 hod.,    tel. 601 576 270, 728 605 840,

www.drubezcervenyhradek.cz 
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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

s naším internetem 

Zavolejte na 
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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 

Jakub Biskup 723 519 235  
   Biskit2@seznam.cz 

Tomáš Rozho  776 777 726 
   Rozhon09@gmail.com 

Nabízím praktickou  TV skř íňku 
za Kč 400,-.

Horní deska je otočná a spodní vysouva-
cí. Uvnitř příhrádka na desky. Rozměry 

70 x 73 x 47 Obrázky zašlu na požádání.
Vlastní odvoz. Okolí Blatné.

Tel.606 580 081
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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!

Nabízím malou sedací soupravu 
3+2+1 z dovozu s krásným ethno 

vzorem v hnědo-červeno-modrých 
barvách,  za Kč 1500,-.

Sedačka je málo používaná 
a potahy lze prát. V případě zájmu 

zašlu foto.

 Tel. 606 58 00 81





na částečný úvazek /35 hodin v týdnu/ 
do zubní ordinace v Blatné.
Nástup možný od 10/2018.

V případě zájmu volejte telefon 

776 337 343. 

Jako technologický koncern evropského formátu poskytující služby v oblasti stavebnictví se 
každoročně celosvětově podílíme na tisících staveb tím, že soustředíme ty správné lidi, sta-
vební materiály a stroje ve správném čase, na správném místě. Bez týmové spolupráce - napříč 
geografi ckými hranicemi a oblastmi - by to nebylo možné.

Staňte se součástí našeho týmu!
Pro koncernovou fi rmu STRABAG a.s. hledáme kandidáty/ kandidátky na pozici:

stavební dělník / tesař / zedník / strojník
Náplň práce: 

• stavební práce v dopravním stavitelství
• obsluha jednoduchých stavebních strojů 
• práce dle pokynů nadřízeného pracovníka
• manipulační práce se stavebními hmotami, materiály
• místo výkonu práce: Blatensko, Písecko, Strakonicko 

Požadavky:
• spolehlivost, loajalita, pracovitost
• výhodou řidičský průkaz pro sk. B, C nebo T
• výhodou strojnický průkaz

Benefi ty: 
• stabilní zaměstnání v nadnárodní společnosti, dobré mzdové ohodnocení,  
 přátelské prostředí, týden dovolené navíc 
• svoz na pracoviště zajištěn fi remními vozy

Kontakt:  STRABAG a.s.
  Petra Zimandlová
  Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice
  Tel. 387 004 117
Pracovní pozice je také zveřejněná na: www. strabag.cz/ Kariéra – Burza práce

 PPIVO Z VVAšEHO MĚSSTA 
 

Máme pro Vás připravené, 
dobře vychlazené 15 l, 30 l 

a 50 l sudy tohoto piva.  

www.liquib.cz 

Stavební parcela Blatná
Prodám částečně oplocenou stavební parcelu-zahradu se zahrad-

ním altánem v Blatné, v lokalitě na Hajanské, za Svazarmem 
mezi lesem a Podskalským rybníkem, o výměře 2.072 m2. Podle 
územního plánu vhodné k výstavbě rodinného domku nebo 
rekreačního objektu. Elektřina 380 V, kopaná studna s pumpou, 
ovocné stromy, v blízkosti kanalizace a vodovod.
Cena: 900,- Kč/m2. E-mail: cz151889@seznam.cz.
Telefon: +420 603 516 830. 
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Blatenské listy – čtrnáctideník – vydává Spolek Blatenské listy zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích v oddílu L, vložce č. 2708, IČ 69092923, redakční rada: František Komorád, František Machovec, 
Petr Chlebec, Zdeněk Malina – šéfredaktor, Vladimír Šavrda. Adresa redakce: Z. Malina, Holečkova 784, 388 01 Blatná,
tel. 731 367 507. Náklad: 3 000 výtisků. Bankovní spojení: KB, a. s., Strakonice, expozitura Blatná, č. ú. 4196610297/0100.
E-mail: blat.listy.ch@seznam.cz. Jazyková úprava: vydavatel. Sazba a tisk: Blatenská tiskárna, s. r. o.


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.

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE
rozšířený sortiment v 1.patře

Dovoz zboží až domů

Zapojení a instalace

Odvoz starého 
zboží

PIVOVARSKÁ 200, BLATNÁ,
PO – PÁ 8:00 – 17:00 HOD., SO 8:00 – 12:00 HOD.

Expert.cz – Blatná

NAJDETE 
NÁS NA FB

Jankovský
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