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Zapomenutý legionář z Blatné
Vše mělo být osazeno do plánovaného pomníku. Ten, tedy socha Svobody, byl odhalen
28. října 1923, avšak beze jmen či fotograﬁí.
Ani po následujících deseti letech se tyto
informace na pomníku neobjevily, a tudíž
se domnívám, že z celého prvotního záměru
sešlo vzhledem k stylistické podobě pomníku.
Místo toho všechny sesbírané fotograﬁe doputovaly až do sbírek Městského
muzea Blatná.
Během přiřazování těchto podobenek k informacím ze soupisu
padlých, uveřejněném v roce
1935 v kronice
„Z pamětí města Blatné 19141933“, jsme narazili na jméno Jan
Švestka, jenž padl
13. března 1918
u Bachmače. Právě místo smrti nás
zaujalo, neboť bitva u Bachmače
Plán bitvy u Bachmače 13. 3. 1918
byla tolikrát sklona kamenné desce uvnitř školy. Těchto pět le- ňována v souvislosti s československými legigionářů bylo vyjmenováváno i v publikacích emi. Dokonce ještě v březnu 1948 upozornil
o první světov válce na Blatensku, z nichž po- Klement Gottwald ve svém proslovu na tuto
slední vyšla z pera Jana Olejníka v roce 2008. bitvu, neboť právě zde bojovali legionáři a ruPřesto přese všechno až do tohoto jubilejního doarmějci jako spojenci proti „německému
roku unikal jeden padlý legionář pozornosti imperialismu.“ Nebylo možné, aby bojoval
nás všech. Právě jemu bychom chtěli věnovat na straně Centrálních mocností, protože se
dnešní příspěvek.
zde střetli Čechoslováci s německými oddíly,
V roce 1921 byla zahájena sbírka mezi a nikoliv s rakousko-uherskými jako v případě
blatenskými měšťany, která měla ﬁnančně Zborova. Nesloužil tedy jako Čech v rakouské
i informačně podpořit stavbu pomníku pad- uniformě. Zbývala ještě možnost, že nastoupil
lým. Lidé darovali fotograﬁe svých blízkých, k formující se Rudé armádě. Tuto variantu
na jejichž druhé straně napsali jejich jména. smetl ze stolu seznam legionářů, jenž byl
Na čelní stěně základní školy Jana Amose
Komenského v Blatné se nachází bronzová
deska, která připomíná jména pěti padlých
československých legionářů, Josefa Aleše,
Rudolfa Hekla, Cyrila Klonfara, Ruperta
Šilhavého a Michaela Tokana. Pamětní deska
byla odhalena 22. září 1935. Po druhé světové
válce se znovu objevila jejich jména tentokrát

uveřejněn Československou obcí legionářskou na stránkách legie100.com. Zde jsme se
dočetli, že Jan Švestka, narozený 22. února
1880 v Blatné, sloužil a padl u Bachmače
v řadách 6. střeleckého pluku „Hanáckého“,
jehož pamětní deska visí dnes v Olomouci.
Přes obrovskou přesilu německého vojska
zajišťoval 6. střelecký pluk spolu s dalšími
oddíly ústupovou cestu československých
legií. Teprve ve 22:00 13. března 1918 se jako
jedni z posledních vydali vlakem z Bachmače
za ostatními na východ. Na bojišti zůstalo
73 mrtvých legionářů, mezi nimiž byl i Jan
Švestka z Blatné. Dalších 12 zemřelo později na následky zranění. Hrdinství boje 6.
střeleckého pluku „Hanáckého“ u Bachmače
připomínají dodnes slova písně: „…když je
bitva nejprudší, naše rota útočí, naše rota,
rota kulometná, ta to pěkně roztočí...“ Nejen
o tom se budete moct dočíst v připravované
publikaci „Z válečných deníků… Velká
válka na Blatensku 1914-1918“, kterou vám
již brzy představíme.
Petr Chlebec - Městské muzeum Blatná

Jan Švestka

Ateliérová a průkazková fotograﬁe, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy.
Velkoformátový tisk do formátu B0+, černobílé i barevné kopírování a tisk do formátu
A3 - katalogy, letáky, brožury, kalendáře. Velký výběr fotoaparátů, rámů, albumů,
náplní do tiskáren. Blatná, T.G. Masaryka 112, tel. 383 423 492, foto@mako.cz
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ní, papírové betlémy, drobnosti z medového
malovaného perníku, vizovického těsta, výrobky ze šustí a slámy, včelího vosku, textilu
i tradičního řemesla našeho kraje - paličkované krajky. Stále více musíme v dnešní době
obdivovat šikovnost, zručnost, trpělivost a um
našich předků i dnešních tvůrců, kteří se touto
činností s velkou láskou ještě zabývají.

ktuality
28. 9. 2018 oslavil svátek náš vynikající
zubní lékař

VÁCLAV BARTOŠ.
Dodatečně mu přejeme hodně zdraví.
Děkujeme za ochotu, profesní a hlavně
lidský přístup.
Vděční pacienti i bývalí spolužáci
z “jedenáctiletky”.

„Historiograf“
na blatenském nádraží
Železniční stanice v Blatné má šest
kolejí. Letos v listopadu k nim přibude sedmá. Nevznikla ale stavebními úpravami,
ale novým využitím zdánlivě nepotřebné
věci.
Ve vstupní hale blatenského nádraží
jsme si za symbolické nájemné pronajali
od Správy železniční dopravní cesty jednu
ze dvou vitrin s válci na jízdní řády. Tu,
která doteď zela prázdnotou.
Neobvyklou galerii uvede do života a jako první zde představí své dílo
plzeňský malíř Jan
Wölfchen Vlček.
Absolvent Akademie
výtvarných umění,
ateliéru prof. Milana Knížáka, vytvoří kresbu přímo pro
Blatnou. Nazval ji
„Historiograf“ a připomene v ní neobvyklým způsobem sté
výročí vzniku Československa.
Vernisáž netradiční výstavy proběhne
v neděli 4. listopadu od 17 hodin na nádraží v Blatné.
Srdečně zveme všechny zájemce.
Za navíc z.s. Pavla Váňová Černochová

LISTOPAD Z MLHY, JINOVATKY, DEŠTĚ, SNĚHU, SUCHA A BLÁTA PŘED
ZIMOU K ZIMĚ CHVÁTÁ
Ať se nám to líbí nebo ne, nastává čas
dušičkový, dny se krátí, zima se přiblížila.
My starší často vnímáme z tohoto období
více melancholie a smutku. Přispívají k tomu
ranní a mnohdy i celodenní mlhy a rychlé
večerní stmívání, krácení dne. Dávno již ale
neplatí, že zima je také obdobím odpočinku
po pilné práci.
Abychom tento čas přivítali pozitivně,
naladíme se na blížící se vánoční advent
a spolu s ním i letošní vánoční svátky.V této
době nejvíce vychutnáváme vůni, pohodlí,
teplo a bezpečnost našich domovů. Pohledem
do mihotajícího se plamene svíčky se můžeme
nechat unášet našimi představami a sny...
ČESKÉ LIDOVÉ VÁNOCE NA KŘÍDLECH ANDĚLŮ
Jak již jsme se v minulých číslech Blatenských listů zmínili, letošní vánoční prodej
jsme nazvali ČESKÉ VÁNOCE NA KŘÍDLECH ANDĚLŮ a zahájíme jej již tuto
sobotu. Stejně jako každoročně v naší nabídce
najdete tradiční výrobky, které jsou spjaty
s lidovými vánocemi našich předků. Všechny
výrobky jsou z přírodních materiálů zhotoveny ručně, jsou tedy originály.
Upozornit vás opět musíme na pohledy
blatenského rodáka Jana Hály a jeho skvostné
kresby betlémů, různá originální vánoční přá-

XI. Kovářský den se koná v Oselcích!!!
XI. Kovářský den se uskuteční v sobotu 10.
11. 2018 od 9 do 15 hodin v prostorách Střední
školy v Oselcích společně se Dnem otevřených
dveří. Stejně jako v předchozích letech přijedou
nejlepší mistři kovářského řemesla, aby předvedli svoji zručnost a prezentovali tradiční řemeslo.
Součástí této akce bude bohatý doprovodný
program s občerstvením.
Na kovárně, v mechanických dílnách
a v prostoru dvora bude k vidění kovářská
práce uměleckých kovářů, výstava kovářských
výrobků, prodej kovářského nářadí a podkování
koní, velmi atraktivní pro všechny návštěvníky.
S prací našich oborů vzdělávání souvisí i další
doprovodný program: výstava závodních historických aut a traktorů a předváděcí akce ﬁrem
Peugeot, zemědělská technika New Holland
a prezentace dalších ﬁrem (např. Pfeifer Holz
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s.r.o., Narex atd.). Součástí Kovářského dne
bude i ukázka drátenictví, paličkování, tvoření
mandal z barevných písků a prodej včelařských
výrobků.
V truhlárně bude k vidění práce na CNC
frézce a CNC laseru, soustružení dřeva, inkrustace (na modelu komody) i řezba, kterou si
návštěvníci budou moci vyzkoušet.
Vzhledem k tomu, že Kovářský den je
spojen se Dnem otevřených dveří, budou se
návštěvníkům a případným zájemcům o studium maturitních oborů (Uměleckořemeslné
zpracování kovů – práce kovářské a zámečnické,
Uměleckořemeslné zpracování dřeva) a učebních oborů (truhlář, umělecký kovář a zámečník,
mechanik opravář motorových vozidel (automechanik), opravář zemědělských strojů) věnovat
pracovníci školy.

Symbol anděla, ochránce nás i našich duší
pak naleznete v mnoha variantách, stejně tak
vánoční andílky, kteří budou ochraňovat naši
spokojenost a pohodu.
Náš tip na listopad:
svíčky ze včelího vosku
TINKTURA Z LICHOŘEŘIŠNICE - VÝBORNÉ PŘÍRODNÍ ANTIBIOTIKUM
Poslední chvatné sklízení bylinek, které
nám ještě nezmrzly. Pokud máte na zahradě
zdravou lichořeřišnici, naložte ji do alkoholu,
drobně nakrájejte a nechte minimálně tři týdny
uležet. Denně protřepávejte a potom sceďte
přes jemné sítko. Půl čajové lžičky denně vám
pomůže odolávat bacilům sychravých dní.
Proti rýmě vám pomůže rýmovník, nemáte jej? Přijďte si pro něj k nám. Dostanete ho
zdarma, stejně tak i ženšen pětilistý.
UHODÍ-LI V LISTOPADU ČASNĚ MRAZY
TUHÉ, BRZY ZASE DOBŘE BUDE
LISTOPAD NĚKDY SNĚŽÍ A NĚKDY JEN
TAK LISTÍ TĚŽÍ
KOLEM VŠECH SVATÝCH SLUNCE URONÍ JEŠTĚ MALOU SLZU BABÍHO LÉTA
Eva Fučíková, lidové řemeslo
Přihlášky na čtyřleté maturitní umělecké obory, u kterých se nekoná povinná
přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky, ale talentová zkouška, je třeba podat
do 30. listopadu. Všechny důležité informace
mohou zájemci získat přímo na místě –
10. listopadu 2018. Další informace na
www.stredniskolaoselce.cz.
Ing. Miroslav Lávička, Střední škola
a Základní škola, Oselce
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Studio Daja Strakonice
ve spolupráci
s DDM Blatná pořádá

z radnice
Městský úřad Blatná
třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
okres Strakonice
tel.: 383 416 111

Večery pro ženy:
12. 11. 2018 Potlačené emoce způsobují problémy
26. 11. 2018 Vztahy jsou jako naše projekce - zrcadla vztahů

INFORMACE
o konání ustavujícího zasedání
Zastupitelstva města Blatná
Městský úřad Blatná v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Blatná, svolaného starostkou města
Bc. Kateřinou Malečkovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

10. 12. 2018 Sebeláska a sebevědomí
7. 1. 2019 Zdravé emoční rodičovství
21. 1. 2019 Strach a jeho negativní vliv na náš život
4. 2. 2019 Energie našich slov, myšlenek a emocí
18. 2. 2019 Jak se přestat nechat ovládat našimi strachy
Bližší info: Začátky v18.00 v DDM. Cena 150 Kč. Informace o jednotlivých seminářích na stránkách www.studiodaja.cz ,
nebo na stránkách DDM. Na semináře se můžete hlásit na tel. č.

Místo konání:
Doba konání:

sál Komunitního centra aktivního života
31. 10. 2018 od 17:00 hodin

Navržený program:
1) Složení slibu členy zastupitelstva
2) Určení ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
3) Schválení výkonu uvolněných funkcí starosty a místostarosty
3) Volba starosty
4) Volba místostarosty
5) Volba členů Rady města Blatná
6) Volba předsedů Finančního a Kontrolního výboru ZM Blatná
7) Právo užívat závěsný odznak
8) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
V Blatné dne 23. 10. 2018
Bc. Kateřina Malečková
starostka města

603354702.

Dům dětí a mládeže Blatná
Palackého 652, 388 01 Blatná
www.ddmblatna.cz
tel: 383 422 134
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Malá vzpomínka z cest.

Blatná na úpatí
jižního Tyrolska
Na severozápadě Itálie, blízko Gardského
jezera (Lago di Garda) leží malá vesnička
Valle San Felice (Údolí sv. Felixe) na úpatí
Alp. Asi nikdo by si nevybral zrovna Valle
San Felice jako cíl cesty, protože by ho neznal.
Maximálně jako místo ubytování, odkud by
bylo možné vyrážet do přenádherné alpské
přírody, k roztroušeným památkám nebo
k modrému Gardskému jezeru. Přesto právě
pro občany Blatné a i dalších českých obcí
by návštěva této destinace mohla být velice
zajímavým historickým zážitkem. Ptáte se,
jakou spojitost zde vidíme?
Do roku
2015 bych
osobně tvrdil,
že žádnou,
avšak právě
v tomto roce
si Itálie připomínala vstup
do první světové války
na straně Dohody. ProbleMario nás provádí zákopy nad matické bylo
Valle San Felice
právě území
jižního Tyrolska, kde sídlili etničtí Italové,
avšak státně patřili do Rakouska-Uherska.
S vědomím, že tudy bude pravděpodobně probíhat fronta, se monarchie uchýlila k urychlenému transportu svých italsky mluvících
občanů. 22. května 1915 byl dán rozkaz během
24 hodin zabalit kufry a vše potřebné na cestu.
Následně museli všichni sestoupit asi o 800 m
níže do Rovereta, aby nasedli na vlak. Nikdo
se neohlížel na sousedské vazby. Zajímal je
jen počet členů v rodině, podle kterého vybírali destinace pro uprchlíky. Dle vzpomínek
účastníků těchto událostí se jednalo více
o zbrklý a nepromyšlený odsun, než evakuaci.
Někteří z nich cestu nepřežili.
Přes všechny traumatizující zážitky se
zableskla nová naděje, když se konečně dostali
do Českých zemí, do měst a vesnic, kde měli
přečkat celou válku. Nejprve se negativně
projevila jazyková bariéra a v některých
případech pro jejich tmavší pleť si je čeští
obyvatelé spletli s cikány. Po velice krátkém
čase však poznali, že mají s nově příchozími
více společného než např. s Haličany. Italští
exulanti se začali brzy zapojovat do české
společnosti, pracovat spolu s Čechy a dokonce
se někteří právě zde vyučili novému řemeslu,
které si po válce odnesli s sebou domů.
Tyto zážitky předků byly tak silné, že
mnozí z potomků uprchlíků udržují dodnes
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kontakty s jednotlivými rodinami, u nichž
jejich dědečkové a babičky přebývali. Právě
v roce 2015 se obyvatelé Valle San Felice,
v čele s paní Pierra Ciaghi, rozhodli pro obnovení vztahů s Blatnou. Naplánovali cestu
po stopách cca 30 občanů z Valle San Felice,
kteří byli evakuováni do Blatné. Mimo jiné
nám přivezli italskou knihu „Exodus do Čech
před sto lety“ připomínající tento divoký
odsun a život uprchlíků v Čechách. Již tehdy
jsme se rozhodli přeložit tuto knihu, aby
se i občané Blatné a okolí mohli dozvědět
více o naši společné minulosti. Současně
s postupným odhalováním jejich příběhu se
prohlubovala touha navštívit tuto vesnici
a poznat zdejší lidi. Nebyl vhodnější termín
než letošní jubilejní rok.
Nelze ani popsat přijetí od paní Pierry,
Barbary a vlastně všech místních, kteří se
úplně rozzářili při vyslovení jména Blatná.
Za ty dva dny nám ukázali mnohé, co nás
s touto obcí spojuje. Není myšlena jen svatováclavská orlice ve znaku Trentinska, dělo
vyrobené ve Škodovce vystavené v Roveretu
nebo pomník českým legionářům u Gardského jezera, ale právě pomníček s pamětní
deskou u vjezdu do vesnice. Právě zde jsme
objevili soupis obcí, kterým si tito lidé připomínali stoletou vzpomínku na přátelství
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Čechů navázané na jaře 1915. Mezi jinými zde
byla zmíněna i Blatná, která zůstala hluboko
v srdcích hrdých Tyrolanů.
Jejich snaha
oživovat neustále
regionální paměť
zavedla město Blatnou na úpatí tyrolských Alp. Takto
dnes nezdobí vesnici jen nádherný
kostel svatého Felixe, zákopy z první
světové války nebo
všudypřítomné
šrapnely v půdě,
ale také město, které jim po čtyři roky
Pamětní deska na Blatnou b y l o d o m o v e m .
před vstupem do
Blatná není pro ně
Valle San Felice
jen názvem, ale
dějinným pojítkem vlastní identity. 28. října
přijedou občané Valle San Felice do Blatné,
aby si připomněli událost vzniku samostatného Československa, jehož vyhlášení prožili
před sto lety jejich předci s úlevou a nadějí.
Válka měla být brzy u konce a oni se mohli
vrátit domů.
Petr Chlebec

MYSLETE V KLIDU
NA JINÉ VĚCI
Máte přece ŠKODA Předplacený servis!

O servisní náklady se dalších 5 let starat nemusíte, nezaplatíte totiž za servis ani korunu navíc!
Nezáleží na tom jestli si pořizujete vůz na leasing nebo v hotovosti ani jestli jste fyzická nebo
právnická osoba. Rozsvícené kontrolky vás tak vždycky nechají chladnými.
Výhody Předplaceného servisu:
Kryté servisní úkony ve zvoleném rozsahu na 5 let nebo 60 / 100 / 150 tisíc km.
Špičková péče o váš vůz po celou dobu trvání služby včetně bezplatné asistence na cestách.
Výhradní používání ŠKODA Originálních dílů.
Zvýšení hodnoty vozidla při prodeji, díky prokazatelné servisní historii.
www.predplaceny-servis.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AUTO KÁPL s.r.o.
Malé Nepodřice 41
397 01 Písek
Tel.: 382 271 344
www.autokapl.cz
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Zprávy

TS Blatná
Stavební činnosti
Jak již bylo zveřejněno v předchozích číslech Blatenských listů,
proběhla výstavba nových autobusových zastávek v ulici Vorlíčkova.
Dokončenou stavbu zbývá zkolaudovat a zastávky mohou sloužit cestujícím autobusové přepravy. Do provozu budou uvedeny od doby platnosti nového jízdního řádu, který bude vydán v prosinci tohoto roku.

Současně s většími stavbami
probíhají i různé drobné stavební
činnosti. Proběhla oprava propadlé kanalizační šachty v osadě
Hněvkov, drobné opravy komunikací a chodníků (propadlý
chodník v ul. Paštická či Písecká,
zadláždění vytrhaných dlažebních kostek u školy J. A. Komenského
aj.), opravy dopravního značení (zabetonování vylomených patek pro
značky) drobné opravy na novém hřbitově (oprava schodů do obřadní
síně, oprava vjezdu v zázemí krematoria apod.)či např. vybetonování
základové desky pod pingpongový stůl pro TJ sokol. Proběhla také
výměna laviček na třídě J. P. Koubka kolem kašny. Původní lavičky
byly vyměněny za nové, s designem stejným jako na nám. J. A. Komenského. Původní lavičky byly rozděleny do osad Blatné.

V současné
době probíhá
oprava chodníku
v ulici Na Bílé
husi, v úseku
od ulice Šilhova k Malému
vrchu. Na jaře
zde proběhla výměna plynového
vedení a původní chodník byl částečně rozebrán. Dojde k výměně
betonových obrub a nový povrch bude nově tvořit dobře známá betonová dlažba.
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Technické služby města Blatné s.r.o. vyhlašují výběrové
řízení na pozici

Topič plynových kotelen
Náplň práce: Obsluha blokových a domovních plynových kotelen
Opravy na kotelnách a předávacích stanicích
Dohled na provoz kogeneračních jednotek
Evidence odběrů
Požadujeme:

Samostatné uvažování
Manuální zručnost
Časovou ﬂexibilitu
Bezúhonnost
Znalost práce na PC

Nabízíme:

Zázemí stabilní ﬁrmy
Možnost seberealizace a odborného růstu
Odpovídající platové ohodnocení
Zaměstnanecké beneﬁty
Pracovní smlouva na dobu určitou

Nástup možný od 1.2.2019
Přihlášku včetně životopisu a motivačního dopisu doručte
do 5.11.2018 do kanceláře Technických služeb města Blatné s.r.o.
na adrese T. G. Masaryka 322, Blatná
(obálku označte heslem „Výběrové řízení – TOPIČ“), nebo ho
zašlete emailem na adresu kontakt@tsblatna.cz.
Osobní pohovory s vybranými účastníky proběhnou do poloviny
listopadu 2018.
V případě dalších dotazů se můžete obrátit na vedoucího tepelného hospodářství TSM p. Luboše Kallműnzera – telefon
777 158 875.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v libovolné fázi bez udání důvodů.
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Mnichov - Bavorsko
Exkurze žáků SOŠ Blatná
4. října 2018 byl budíček o něco dříve
než jsme zvyklí, ale všichni jsme se těšili,
takže vyskočit z postele nebyl problém. Cesta
v autobuse byla zpříjemněna zábavnými kvízy, vědomostními soutěžemi a zajímavostmi.
Po příjezdu do Mnichova jsme absolvovali

si Frauenkirche. Z centra jsme se přesunuli
pěšky na Tereziánskou louku, místo slavného
Oktoberfestu. Historie sahá do roku 1810,
kdy se konala svatba Ludvíka Bavorského
s Terezou Sasko-Hildeburgskou. Na tuto událost bylo pozváno celé město a slavnost byla
zakončena koňskými dostihy. Oktoberfest je
druhá největší slavnost na světě po karnevalu
v Riu de Janeiru. Pivo smí čepovat pouze šest
městských pivovarů.Kromě lahodného piva je
Oktoberfest spojen s vynikající gastronomií
a atrakcemi pro děti. Atmosféra je úžasná,

Mnichované chodí v krojích a je vidět, že celé
město je na tuto tradici pyšné. Poslední zastávkou byla expozice automobilové ﬁrmy BMW.
Exkurze se nám všem moc líbila a doufáme,
že Mnichovem to nekončí.
Monika Poláková a studenti SOŠ Blatná

Kanadská zkušenost Tomáše Šouna z Blatné

TŠ: Odcestovali jsme do Montréalu
v provincii Québec na východě Kanady
na jednoroční pracovní povolení zvané „working holiday“. Najít si práci nebylo vůbec
jednoduché, ať už kvůli nulové pracovní
zkušenosti v Kanadě, nebo kvůli úrovni mojí
angličtiny a neznalosti francouzštiny (v Québecu jde o jazyk číslo 1). Nicméně po několika
týdnech jsem si našel práci v automyčce a zároveň jsem o večerech a víkendech pomáhal
v kuchyni. Moje poslední a nejdelší pracovní
zkušenost byla práce ve skladu. V létě jsme
opustili Montréal, za našetřené peníze vyrazili
na dva týdny na Kubu, koupili ojetý karavan
a vydali se na roadtrip přes celou Kanadu
na západ do Vancouveru s malou odbočkou

Je skvělé, že žáci mají možnost na vlastní
oči vidět to, o čem se učí ve škole v nejrůznějších předmětech. Náš další cíl - Salcbursko
a nestarší solné doly světa.
Evženie Bláhová

okružní jízdu, viděli místo, kde byla podepsána Mnichovská dohoda, kde byly v roce
1933 páleny knihy spisovatelů, kteří vystupovali proti nacismu, prohlédli jsme si mnoho
historických budov, projeli jsme kolem vily
Wilhelma Röntgena, který získal Nobelovu
cenu za fyziku, viděli jsme Olympijské centrum, fotbalový stadion FC Bayern München.
Dozvěděli jsme se, že v Mnichově studuje
ročně 100 000 studentů. Nejprestižnější je
Technická univerzita. Studium je velmi náročné, ale nejlepší studenti jsou náležitě odměněni. Kromě stipendia dostávají jeden litr piva
denně. Po okružní jízdě směřovaly naše kroky
do centra Mnichova. Viděli jsme Marienplatz,
radnici, poslechli si zvonkohru, prohlédli

Blatenského rodáka Tomáše Šouna
(*1981) znám ze skautského oddílu, kde jsme
mu říkali Žrout. Jiní si ho mohou pamatovat
jako vynikajícího sportovce ze základní školy
J. A. Komenského, bývalého reprezentanta
Blatné v badmintonu nebo dlouholetého
aktivního člena blatenských dobrovolných
hasičů. Možná ještě déle se s ním lidé potkávají v různých osvěžovnách a na bigbítových
zábavách nejen v Blatné a okolí. Všude platí
za dobrého kamaráda, který nezkazí žádnou
legraci. Ve svých 35 letech se rozhodl, že
opustí dobře placené místo kousek od Prahy
a vyrazí na rok na blind do Kanady.

Co tě k tomu vedlo? Nebývá totiž zvykem,
aby muž ve středních letech hodil všechno
za hlavu (v tvém případě tedy kromě partnerky) a vyrazil do světa na zkušenou jako
nějaký študák…
Odpověď Tomáše Šouna (TŠ): Dobrá
otázka. Ve svých studentských letech jsem
se k tomu odhodlával, ale nikdy jsem to neuskutečnil, takže jsem to bral jako takový dluh
z minulosti. Taky jsem neměl žádné závazky,
které by mě svazovaly. A v neposlední řadě
mě namotivovala moje přítelkyně.
Kde jste všude byli a cos tam dělal?
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do Spojených států. Nakonec jsme ujeli přes
17 000 kilometrů, projeli 9 kanadských provincií a 7 amerických států.
Jaký byl tvůj první a největší šok v Kanadě
a na co sis tam musel nejvíce zvykat?
TŠ: Určitě dopravní předpisy, jezdí se tam
sice stejně jako u nás vpravo, ale je tam pár
zásadních odlišností. Semafory jsou až za křižovatkami, neplatí tam pravidlo pravé ruky,
málokde je rozlišena hlavní a vedlejší silnice.
Všude jsou STOPky, a kdo první zastaví, ten
první jede. Takže když zastaví nedej bože 4
auta najednou, přichází na řadu gestikulace
řidičů a velké manévry:-)
Taky mě zarazilo, že i po téměř 26 letech
trvání samostatné České republiky zná spousta lidí naši zemi ještě jako Československo.
Jací jsou Kanaďané v porovnání s Čechy?
TŠ: Kanaďané, které jsem potkal, byli
trochu atypičtí, buď to byli přistěhovalci ze
všech zemí světa, nebo frankofonní Kanaďané, kteří zbytek Kanady neberou vážně,
a ten nebere vážně je. Quebečané jsou hodně
nacionalističtí a hrdí na svůj původ, ale mladší
generace podle mého na to neklade takový
důraz. V porovnání s Čechy jsou mnohem
více otevření cizím národům, kulturám a přistěhovalcům vůbec, což je do velké míry dáno
kulturou a historií Kanady.
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Čím tě Kanada nejvíce obohatila a čeho by
ses příště vyvaroval?
TŠ: V první řadě jsem měl možnost zlepšit
si svoji angličtinu a taky jsem si dokázal, že
jsem schopen se o sebe v cizí zemi postarat.
Byla to obrovská zkušenost na vlastní pěst
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do Kanady a zpět, vyřizování všemožných,
hlavně byrokratických záležitostí, a to jak
v Kanadě, tak později zpátky tady v ČR. Jeden
malý příklad za všechny: po příletu na letiště
v Montréalu jsme museli projít imigrační
procedurou. Když jsme se zeptali na jednu
konkrétní věc, která měla následovat, úředník
nám odsekl, ať si to vygooglíme.
Znám tvoji politickou a hodnotovou orientaci, která není úplně v souladu s tím, co nám
nyní vesele vládne. Proč ses vracel?
TŠ: Nikdy jsem neměl v plánu v Kanadě
zůstat, mám to tu rád i přesto, že mě názory
některých veřejně činných osob, potažmo
jejich zastánců dost udivují, ne-li přímo děsí.

v naprosto cizím prostředí shánět práci, zařizovat bydlení, telefon, internet, pojištění
auta… Na druhou stranu jsem si za poslední
rok zažil až až v souvislosti se stěhováním

A na závěr nějaké rady a doporučení, moudra
a poselství vyplynuvší z tvé cesty?
TŠ: Nechci, aby to znělo jako nějaké
klišé, ale ne všechno české znamená špatné,
ve spoustě aspektů je život v ČR na stejné
úrovni jako v Kanadě a v některých případech i lepší. Pro ilustraci: během našeho
pobytu jsme se seznámili s Češkou, která žije
v Kanadě přes 26 let a dodnes, když přijede
do ČR za rodiči na návštěvu, nezapomene se
objednat k zubaři.
Děkuji za rozhovor a přeji ti, ať to tu máš
stále rád.
Ptal se Vlastimil Váně

Z monitoru do reality, aneb jak se staví sen
To je tak, když se pět kamarádů ze střední školy rozhodne splnit si svůj klukovský sen
a přivést jeden projekt k životu…
Jmenuji se Filip Kůst. Jsem vystudovaný
bakalář na Vysoké škole Technické a Ekonomické v Českých Budějovicích - obor
strojírenství.
Při studiu na VŠTE v Českých Budějovicích jsme pracovali na projektu výroby plně
funkční Oﬀroad buggy. Projekt začal návrhem
v PC a pokračoval samotnou výrobou celé
buggy, ze které jsme následně získali i své
patenty.
Po dostudování
jsem začal
pracovat
jako programátor
a konstruktér ve ﬁrmě,
která je zaměřena na ocelové konstrukce, haly,
zámečnictví aj.
Jsem velkým fanouškem různých technologií, a proto se ve volném čase věnuji 3D
tisku a mám to jako vedlejší pracovní poměr
(živnost).
Pracuji s 3D tiskárnou od pana Josefa
Průši. Zakoupil jsem si základní stavebnici
a sám ji sestavil a zkalibroval.

Momentálně se začínám zdokonalovat
v Airbush lakování.
Co je to vlastně 3D tisk?
3D tisk je označení pro proces, při kterém
vznikají trojrozměrné objekty. K tomuto zhotovování se využívá speciální zařízení - 3D
tiskárna, vhodné materiály a technologie.
Tisk se provádí po vrstvách a je řízen elektronicky dle programové předlohy. 3D tisk
je proces, při němž se digitální předloha (3D
model) mění na fyzický model postupným
natavováním tiskové struny (Filamentu).
Na rozdíl od obráběcích center, kde se z obrobku ubírá materiál. Představte si plastovou
strunu namotanou na cívce, která se vtlačuje
do hlavy s tryskou, v níž se roztaví a tryskou
se postupně nanáší vrstvu po vrstvě na desku.
3D Model se dá vytvořit v modelovacích
programech, či volně stáhnout na internetu.
Nejpoužívanější technologie je FDM
(fused depositiong modeling), což znamená,
že objekt vzniká vrstvu po vrstvě natavováním

tenkého kusu plastové struny. V dnešní době je
technologie 3D tisku již tak vyvinutá, že se využívá i ve zdravotnictví, letectví a stavitelství.
Materiál, který se používá, je plast a je
vhodný pro vnitřní i venkovní využití. Je
odolný vůči UV záření i teplotám. Jde o pevný
materiál, který je i velmi pružný.
Dají se s tiskárnou vytvořit miniatury
ﬁgurek, monumentů jako například Eiﬀelova
věž, socha svobody, RC modely, vykrajovátka, různé dekorace a mnoho dalších věcí.
Všechno se dá vytvořit a dokonce i v různých
velikostech. Myslím si, že se na 3D tiskárně
dá zhotovit téměř vše a že jde o kvalitní věci,
které mají dlouhou životnost.
Filip Kůst
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u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce
28. 10. NEDĚLE | 14:30 – 18:00 |
100 LET REPUBLIKY
Nám. Míru a ulice Na Příkopech
14:30 | Slavnostní akt před sochou svobody k připomenutí 100 let od vzniku Československa
15:00 + 16:00 + 17:00 | Kapela ŠVEJK
BAND
Písničky z hospůdek, kabaretů a šantánů
počátku 20. století, „hašlerky“, kuplety,
staropražské i lidové písně, popěvky ze zákopů světové vojny, songy z počátků českého trampingu.
15:45 – 16:00 | Dudáci ZUŠ Blatná
18:00 | Ohňostroj
Dále uvidíte, uslyšíte, ochutnáte, zažijete…
Scénické ztvárnění událostí v Blatné v říjnu 1918.
Křest knihy Mgr. Petra Chlebce – Z válečných deníků… Velká válka na Blatensku
1914 – 1918.
Fotograﬁcká výstava v Městském muzeu
Blatná: Antonín Kratochvíl, Oldřich Škácha a Kamila Berndorﬀová.
Otevření kostelní zvonice (blatenské
„věže“) pro veřejnost.
Dobové hry a dobový kolotoč pro děti.
Staročeské pochutiny, blatenské pivo, grilované ryby.
VSTUP ZDARMA

31. 10. STŘEDA | 19:00 |
Luboš Balák: JAK SE HUSÁKOVI ZDÁLO, ŽE JE VĚRA ČÁSLAVSKÁ
Divadlo Komediograf
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Gustáv Husák a Věra Čáslavská – dva protipóly jednoho období. Anoda a katoda.
Gustav Husák jako komik. Nejpomalejší
komik na světě. Tak dlouho ve funkci, až je
směšný i sám sobě. Nehrozí to i dnes? Komunista versus gymnastka. To tady ještě
nebylo. Anebo bylo?
Režie: Luboš Balák
Hrají: Tomáš Matonoha (Gustav Husák),
Vladimír Polívka (Věra Čáslavská)
Předprodej: infocentrum, recepce Městského muzea, www.ckvb.cz

1. 11. ČTVRTEK | 18:00 |
SENTIRE CUM ECCLESIA | DUŠE RANĚNÁ LÁSKOU NECÍTÍ RÁNU MEČE
Blatenské děkanství
Církevní historik P. PhDr. ThLic. Jindřich
Fantišek z Pauly Holeček OM promluví na
téma mučednictví ve starověké církvi.

4. 11. NEDĚLE | 17:00 |
JAN WÖLFCHEN VLČEK:
HISTORIOGRAF
Železniční stanice Blatná – Galerie Sedmá
kolej
Vernisáž první výstavy nové blatenské
galerie ve veřejném prostoru připomene

neobvyklým způsobem sté výročí vzniku
Československa. | Zdarma
Pořádá navíc z.s.

4. 11. NEDĚLE | 18:00 |
JITKA VODŇANSKÁ –
VODA, KTERÁ HOŘÍ
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Autorské čtení

5. 11. PONDĚLÍ | 17:00 |
FRANTIŠEK DOSTÁL –
JAK JSEM POTKAL LIDI
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Vernisáž výstavy fotografa Františka Dostála

5. 11. PONDĚLÍ | 18:00 |
MĚSÍC ZDRAVÍ | KURZ ZDRAVÉHO
VAŘENÍ
Cvičná kuchyňka ZŠ J. A. Komenského
Tentokrát na téma ZAVAŘOVÁNÍ. Přijďte
se seznámit se surovinami a postupy pro
zdravější, bezmasou nebo dietní kuchyni.
Kurzy probíhají 1x měsíčně a nenavazují na
sebe, je tak možné přihlásit se kdykoli. Lektorem je Ing. Jan Juráš. Přihlásit se můžete
na kalousova@ckvb.cz, nebo na mob. 604
723 646.
Cena kurzu 100 Kč

9. 11. PÁTEK | 19:00 |
ZVUKY ROMANTISMU
Zámek Blatná, Starý palác
Romantickou hudbu druhé poloviny 19.
století představí ve svém programu Maria
Katsoura (zpěv – soprán), Ourania Menelaou (klavír) a Ilias Sdoukos (viola)
Zazní skladby Liszta, Brahmse, Schumanna, Faurého a dalších.
Více informací na www.zamek-blatna.cz,
info@zamek-blatna.cz, 383 422 934

Kino
26. 10. PÁTEK | 20:00 |
JOHNNY ENGLISH ZNOVU
ZASAHUJE
Akční / dobrodružný / komedie | VB, Francie, USA 2018 | 88 min. | mládeži přístupný

7. 11. STŘEDA | 19:00 |
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Pohádka | Česko / Slovensko 2018 | 99
min. | mládeži přístupný

9. 11. PÁTEK | 20:00 |
HOVORY S TGM
Drama / historický | Česko 2018 | 80 min. |
mládeži přístupný

11. 11. NEDĚLE | 15:00 |
YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Animovaný / dobrodružný / rodinný / komedie / fantasy / muzikál | USA 2018 | 96
min. | mládeži přístupný
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Knihovna
OMEZENÍ OTEVÍRACÍ DOBY V MĚSTSKÉ
KNIHOVNĚ BLATNÁ
Městská knihovna Blatná upozorňuje své
čtenáře, že provoz knihovny je v současnosti omezen. Do 30. 11. 2018 nebude možné využít služeb knihovny ve čtvrtek.
Obnovení klasické otevírací doby nastane
s příchodem měsíce prosince. V týdnu od
3. 12. bude již vše při starém.
Omlouváme se za případné komplikace a
děkujeme za pochopení.
PRO DOSPĚLÉ

ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME A …
30. 10. … zhotovujeme věnečky, pro ty, kteří již nejsou s námi
6. 11. …a cvičíme

9. 11. – 16. 11.
KNIŽNÍ VÝSTAVA K 100. VÝROČÍ NAROZENÍ MIROSLAVA HORNÍČKA
PRO DĚTI

2. 11. PÁTEK | 9:30 |
S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
Setkání rodičů s dětmi do tří let nad knihami a o knihách. Tento pátek si užijeme
spoustu legrace s krtečkem a jeho kamarády. Povíme si pohádku, zahrajeme si na
zvířátka, zazpíváme si a královsky se pobavíme.
Po celý měsíc si u nás mohou děti vyluštit
KŘÍŽOVKU.

Komunitní centrum
26. 10. PÁTEK | 18:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ:
PAVEL FISCHER
Velký sál KCAŽ
Pavel Fischer je český politik a diplomat,
působil jako poradce Václava Havla, velvyslanec ve Francii a skončil jako třetí v
pořadí v prvním kole prezidentských voleb
roku 2018.

30. 10. ÚTERÝ | 18:00 |
PŘEDNÁŠKA NA TÉMA KLADNÝ
PŘÍSTUP K ŽIVOTU
Kavárna, KCAŽ
Přednáška Ing. Zdeňka Svobody, CSc. o
metodách tréninku optimistického životního stylu. Optimismus i pesimismus je totiž
naučitelný. Vstupné dobrovolné

MĚSÍC ZDRAVÍ | WORKSHOPY ORGANIZACE LOONO

1. 11. ČTVRTEK | 17:00 |
WORKSHOP #ŽIJEŠ SRDCEM
Kavárna
Vaše srdce nám leží na srdci. Přijďte se naučit, jak se o své srdce starat, předcházet
tak kardiovaskulárním onemocněním, ale
také co dělat, když vás nebo někoho ve
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vašem okolí postihne infarkt nebo mrtvice.

WORKSHOP #PRSAKOULE | 18:00
Kavárna
Přijďte se naučit, jak správně a pravidelně
vyšetřovat prsa a varlata a odhalit tak případnou rakovinu včas.
LOONO je tým mladých lékařů, studentů
lékařských fakult a dalších nadšenců. Toto
uskupení se snaží o vzdělávání v oblasti
prevence onkologických a kardiovaskulárních onemocnění a spolu s tím pomáhá
mladým pacientům a jejich rodinám. Více
info na www.loono.cz
Vstupné dobrovolné

7. 11. STŘEDA | 18:00 |
MĚSÍC ZDRAVÍ | ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ
STYL, JAK NA TO?
Kavárna
Co je zdravý životní styl? Podle Dany Žáčkové - lektorky organizace STOB (STop
OBezitě), která se zdravému životnímu
stylu věnuje už více jak dvacet let, je to
výživa, pohyb ale hlavně radost ze života.
Na přednášce budou zbořeny mýty o hubnutí a dozvíte se mnoho praktických rad. V
rámci přednášky nabízíme i možnost změření individuálního složení těla na speciální váze. | Vstupné dobrovolné

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

10. 11. SOBOTA | 9:00 |
MĚSÍC ZDRAVÍ | ÁJURVÉDA V DENNÍM ŽIVOTĚ
Kavárna
Hlavním tajemstvím léčby ájurvédy je rozlišení individuality člověka. Na přednášce
pana Radoslava Nahálky se dozvíte více
o tom, jak je možné zařadit nejstarší medicínský systém do každodenního života.
Přijďte vyzkoušet vědu o dlouhém, zdravém
a šťastném životě. | Vstupné dobrovolné

JAZYKOVÉ KONVERZACE
ÚTERÝ

17:00 ANGLIČTINA
– pokročilí
18:00 ANGLIČTINA
– mírně pokročilí
STŘEDA
15:00 FRANCOUZŠTINA
17:00 ANGLIČTINA
- začátečníci
18:00 ANGLIČTINA
ČTVRTEK
17:00 NĚMČINA
18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE
Info na kalousova@ckvb.cz, 604 723 646.

STÁLÉ AKCE A PORADNY V KCAŽ
PŘEHLED TERMÍNŮ NA www.ckvb.cz,
informace: 604 723 646, 603 395 160
w(É "$!ĝ%&$ĝ
w$&É "$!&!(
CVIČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
A SENIORY
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TVOŘIVÉ ATELÉRY | KAŽDÝ ČTVRTEK
Suterén KCAŽ
1. 11. | 18:00 | Šperkování s Janou Halló
8. 11. | 18:15 | Sochařství s Jitkou Křivancovou
Přihlásit se můžete prostřednictvím emailu: kalousova@ckvb.cz. Cena 100 Kč, každý pátý vstup 50 %.

Infocentrum
DOČASNÁ ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY
PO – PÁ 10 – 12 | 13 – 15
SO + NE zavřeno

Výstavy
15. 9. – 4. 11.
Městské muzeum Blatná
ANTONÍN KRATOCHVÍL – ZAKÁZANÉ
PROSTORY
Snímky slavného dokumentárního fotografa z posledních dvaceti let pocházejí
z konﬂiktních zón v Iráku, Sierra Leone či
Barmy.

+
OLDŘICH ŠKÁCHA – Václav Havel,
KAMILA BERNDORFFOVÁ – Václav
Havel v Blatné
Série fotograﬁí od OŠ zachycující Václava
Havla nejen v jeho prezidentském období,
ale už od počátku 70. let, v kruhu rodícího
se disentu, a pak i v době, kdy se z prezidenta stal „obyčejným občanem Havlem“.
Výstavu doplňují fotograﬁe KB, která v roce
1990 zachytila návštěvu Havla v Blatné.

4. 9. – 4. 11. | RADEK KALHOUS DIVOČINA
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

15. 9. – 4. 11. | GALERIE V ÍČKU
JANA HUNTEROVÁ – JSME TADY
Infocentrum Blatná
Soubor fotograﬁí z Otevřené scény Blatenského fotofestivalu / SVOBODA dokumentující demonstrace z pražských náměstí.

1. 10. - 30. 11. | OK – OTEVŘENÁ
KAVÁRNA | VÝSTAVA
MARATON PRO MĚSTO BLATNÁ
ANEB MARATON DOBRÝCH SKUTKŮ
KCAŽ
Přijďte se podívat, jaké změny k lepšímu
plánují ve vašem městě děti ze ZŠ TGM.

5. 10. – 30. 12. | ÚT – PÁ | 9:00 – 18:00 |
JAROSLAV HŘEBÍČEK:
TŘI MĚSÍCE NA KUBĚ
KCAŽ, Galerie fotograﬁe Spektrum

5. 11. – 6. 1. | Galerie v Íčku
OBCE BLATENSKA
Infocentrum Blatná
První část prezentace členských obcí Svazku
obcí Blatenska.
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5. 11. – 6. 1.
FRANTIŠEK DOSTÁL –
JAK JSEM POTKAL LIDI
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Výstava fotograﬁí

JAN KURZ – RYBNÍKY NA BLATENSKU
Městská knihovna blatná
Výstava fotograﬁí Jana Kurze u příležitosti
nově vydaného 3. dílu stejnojmenné knihy.
Městské muzeum Blatná bude v době instalace nové výstavy, tj. od 5. do 21. 11., uzavřeno. Děkujeme za pochopení a těšte se na
MERKUR!

OSLAVTE S NÁMI 28. ŘÍJEN
28. října si i v Blatné připomeneme sté
výročí vzniku samostatného Československa. Tematicky vystavěným programem
se s námi alespoň pomyslně přenesete do
doby před 100 lety, kdy končila I. světová
válka a vyhlášen byl samostatný stát Čechů a Slováků.
Program započneme slavnostním aktem
u sochy svobody ve 14:30 a v průběhu odpoledne se můžete těšit na kapelu Švejk
Band, která svou produkcí přiblíží tehdejší
hudební scénu – hašlerky, kuplety, staropražské i lidové písně, popěvky ze zákopů
Velké války, ba i songy z počátků českého
trampingu. Švejk Band dále doprovodí dudáci ze ZUŠ Blatná, připravena bude i zábava pro děti – dobový kolotoč, improvizovaná praková střelnice. Chybět nebude ani
možnost okusit dobové pochutiny, či unikátní šance pokochat se pohledem na centrum města z kostelní zvonice, která bude
při této příležitosti zpřístupněna veřejnosti.
Otevřeno bude samozřejmě i Městské muzeum s aktuální výstavou, a navíc jsme pro
vás přichystali na několika naučných panelech krátké přiblížení doby a života v ní.
Součástí panelů je řada fotograﬁí z muzejního archivu, dokumentující např. shození
zvonů z kostelní zvonice, snětí rakouské
orlice z tehdejší budovy hejtmanství (dnešní muzeum a knihovna) a v neposlední
řadě zde najdete i fotograﬁe a autentická
svědectví blatenských občanů.
V rámci oslav, jsme se zároveň zapojili do
celorepublikového projektu Český den s
českými vlajkami. Jedná se o výzvu o vytvoření českého rekordu ve vyvěšení českých vlajek a máme tak možnost zapsat se
také do České knihy rekordů. V minulých
Blatenských listech jste dostali návod, jak
správně vyvěsit českou vlajkou, tudíž neváhejte a zapojte se do výzvy s námi. Vlajky mohou být látkové, papírové, malované
či jakkoliv jinak vyrobené. U nás si budete
moci vyzvednout placku s českou vlajkou,
která se také počítá!
Celou akci pak v 18:00 hodin zakončíme
slavnostním ohňostrojem v ulici Na Příkopech.
Vstup je zdarma, 28. 10. 2018 se těšíme na
shledanou.
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V roce 1978 přichází do Blatné, kde se stává
kastelánem blatenského zámku a téhož roku
uskutečňuje myšlenku založit oddíl juda.

40 let juda v Blatné
V letošním roce si připomínáme kulaté
výročí rozvoje juda v Blatné. Od založení
organizovaného cvičení tohoto japonského
bojového umění, jehož technika chvatů se
drží základní poučky: Jsi-li tlačen ustup, jsi-li
tažen postup, uplynulo 40 let.
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který si judisté okamžitě oblíbili. A tento sál
je tréninkovým prostorem i v současnosti.
Roku 1989 zasáhla blatenské judo smutná
zpráva. V tomto roce totiž na následky infarktu umírá zakladatel Stanislav Drda. Po jeho
smrti se předsedou stává Josef Tuháček
a hlavním trenérem Vladimír Vacek. Roku
1994 se do čela judistů dostává dlouholetý
člen Pavel Mls, který vede tréninky za pomoci svého bratra Jirky. Činnost oddílu pod
vedením bratrů Mlsů, se zaměřovala hlavně

Trénink na tatami

Taktika a rozcvičení před závody

V Blatné vznikl první judistický oddíl
v říjnu roku 1978. Zakladatelem, hlavním
trenérem a vedoucím se stal rodák z Vyššího

Cesta na turnaj

Brodu Stanislav Drda. Ten se judu věnoval
již od svých juniorských let, a to především
během studia v Českých Budějovicích.

Předání cen nejlepším

O tento nově vzniklý sport byl mezi blatenskou veřejností velký zájem. Prvních náborů se zúčastnilo až 100 nadšenců, zejména
dětí, kteří museli plnit základní fyzické testy.
Pro přijetí do oddílu byly nastaveny minimální
hodnoty 20 kliků a 60 leh-sedů. První tréninky
probíhaly v tělocvičně blatenské základní školy J.A.Komenského. Hlavní trenér Stanislav
Drda (držitel černého pásu - 1. danu) za pomoci Vladimíra Vacka, Josefa Tuháčka a Ivo
Wilka vedl skupinu 60 cvičenců. Cvičilo se
vždy 2x týdně na školních žíněnkách zvaných
„prkna“. Klub juda vystupoval ve svých začátcích pod hlavičkou DDM, ale po obnovení
ČOS dostal nový název TJ SOKOL Blatná.
V současné době je klub zařazen pod oběma
organizacemi.
Roku 1980 se konalo první letní soustředění v obci Desky u Kaplice, kde se pilovala
technika a nabírala fyzická kondice. Druhé
soustředění probíhalo již za účasti ligových
trenérů z Karlových Varů v Aši. Úroveň blatenského juda
se zvyšovala
a přicházela
i účast na prvních závodech
především
na krajské
úrovni. V roce
1982 se naskytla příležitost přesídlit tréninky
do multifunkční haly V Jezárkách, která
Trénink na tatami
patřila zdejší
SOŠ Blatná. Hala nabízela větší prostory, necvičilo se již na klasických gymnastických žíněnkách, ale na žíněnkách (rohožích) zvaných
„tatami“, které zajišťovaly větší bezpečnost.
Zde se však vydrželo cvičit pouze do roku
1988. Velká vzdálenost haly byla pro většinu
členů nevýhodná a oddíl se přesunul do budovy blatenské sokolovny. V Sokolovně měli
judisté nejprve vyhrazen prostor balkonu, kde
si místo museli vždy před tréninkem náležitě
připravit. Po krátké době se naskytla příležitost přesunout se do malého sálu Sokolovny,

Společná fotografie oddílu (r. 2004)

na práci s dětmi, kde dosahovala Blatná také
největších úspěchů.
Přelom tisíciletí zastihl blatenské judo
pod vedením Miroslava Bláhy, který převzal
vedení oddílu a tréninků po odchodu nejprve

Memoriál Ing. Radoše v Domažlicích (r. 2009)

Jirky a následně Pavla Mlse z Blatné. V roce
2005 se vrací do Blatné a následně k trénování
Pavel Mls. Brzy poté se do rodného města
vrací také Jiří Mls. A znovu se oba ujímají tréninků. Roku 2013 nahrazuje Lukáš Kocourek
v pozici hlavního trenéra a vedoucího oddílu
P. Mlse, kterému již delší dobu vypomáhal
s tréninkem mládeže. Od tohoto roku tréninky

Turnaj v Českých Budějovicích (r. 2003)
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probíhají pod vedením trojice Lukáš Kocourek, Jiří Mls a Vladimír Vacek.
Akce, turnaje, soustředění, semináře
V roce 2011 se konal první ročník Velké
ceny města Blatná v judu. Tento turnaj se stal
od té doby již tradiční záležitostí, která nastává poslední dubnovou sobotu. Na tento turnaj,
který využívá výborného zázemí tělocvičny
SOŠ v Blatné, se každoročně sjíždí v průměru
150 závodníků z přibližně 20 oddílů.
Výsledky našich závodníků nezůstávají
bez povšimnutí a jsou pravidelně vybíráni, aby
hájili barvy Jihočeského kraje, ať už v družstvech starších žáků či v dorostenecké lize.
Každoročně se mladí judisté zúčastňují
regionálních soustředění a trenéři jsou školeni
na pravidelných seminářích. Letní příprava
probíhá již několik let po sobě na společném
soustředění s dalšími oddíly na Orlické přehradě v resortu Vystrkov.
Úspěšní medailisté z MČR (příp. PČR)
V sezóně 1997/1998 se V. Novotná umístila na výborném 2. místě na MČR mladších
žákyň. Nejúspěšnějším judistou Blatné je
Ladislav Podlešák. Judu se začal věnovat

medaili za 3. místo v kategorii mladší žáci (60 kg). V následujícím roce (2015) vybojoval
dokonce 2. místo v kategorii starších žáků
(- 66 kg). Medailistou z Přeboru České republiky starších žáků je také Ondřej Bubeník.
Ten vybojoval v roce 2016 bronzovou medaili
za 3. místo ve váze do 50 kg. V loňském roce
se mezi medailisty z Mistrovství České republiky zapsal Pavel Urban. Pavel se probojoval
k medaili za 3. místo v kategorii dorostenců
ve váze do 90 kg.

Akademie TJ Sokol Blatná (r. 2002)

v roce 1997 ve svých 6 letech. První výrazný
úspěch přišel v roce 2003 na PČR mladších
žáků, kde obsadil třetí místo. V roce 2005
se stal mistrem České republiky v kategorii
starších žáků ve váze do 73 kg a roku 2007
v kategorii dorostu do 81 kilogramů získal
bronzovou medaili.
Již dvojnásobným medailistou z vrcholných akcí je Jan Podlešák. V roce 2014 získal

Fotbalové výsledky a další zápasy
NEDĚLE 28/10 TJ BLATNÁ ,,B“ – DRAHONICE
SOBOTA 27/10 KATOVICE – TJ BLATNÁ ,,A“
SOBOTA 3/11 TJ BLATNÁ ,,A“ – JANKOV
Muži „A“
Muži „B“

Blatná-Lom u Tábora

1:1 (1:0)

Junior B-Blatná

14.30 HOD.
14.30 HOD.
14.00 HOD.

Míka

1:1 (0:0)

Peleška

Ženy

Blatná-Sez.Ústí

0:2 (0:1)

Dorost st.

Meteor-Blatná/Bělčice

1:1 (0:0) po p.k.
2:1

Maleček

Dorost ml

Meteor-Blatná/Bělčice

8:0 (4:0)

Žáci st.

Blatná-Č.Krumlov

3:3 (0:1) po p.k.
3:4

Novák, Fous Petr,
Bulka Adam

2:4 (2:2)

Říha Tomáš, Kostohryzová

Žáci ml.

Blatná-Č.Krumlov
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Co říci závěrem?
Za čtyři desetiletí prošlo blatenským judem již mnoho sportovců. Někteří zanechali
větší a hlubší stopu, jiní se jen letmo mihli.
Každý z nich by jistě na otázku, co mu utkvělo
v paměti, odpověděl jinak. Těch historek a zážitků, ať už z tréninků nebo závodů, je plno.
Přeji si, aby judo bylo v Blatné přítomno
ještě mnoho let. A budu rád, když se potkáme
na tréninku, ať už s Vámi nebo s Vašimi dětmi
či vnuky. Judo je totiž sport, který si Vaši
pozornost určitě zaslouží.
Lukáš Kocourek

4.

Dražice

11

6

2

3

21:20

20

5.

Katovice

11

6

1

4

26:16

19

6.

Jankov

11

5

2

3

16:13

17

7.

Hluboká

11

4

3

4

19:23

17

8.

Osek

10

3

5

2

18:14

15

9.

Milevsko

11

3

5

3

13:20

14

10.

Blatná

11

3

3

5

13:16

12

11.

Třeboň

11

3

2

6

14:17

11

12.

Roudné

11

3

2

6

17:21

11

13.

Želeč

11

2

5

4

8:14

11

14.

Rudolfov

11

2

4

5

14:19

10

15.

Čimelice

11

2

3

6

11:27

9

16.

Protivín

11

2

2

7

11:17

8

OP MUŽŮ

MINULÉ KOLO:
Muži „A“

Český Krumlov-Blatná

0:2 (0:1)

Šejvar Kryštof, Míka

Muži „B“

Blatná-Radošovice

6:1 (1:1)

Peleška 2x, Maleček,
Sýkora Jakub, Levý,
Burian

Ženy

Hradiště-Blatná

2:0 (1:0)

Dorost st.

Blatná/Bělčice-Vimperk

3:2 (1:2)

Dorost ml

Blatná/Bělčice-Vimperk

0:10 (0:3)

Žáci st.

Kaplice-Blatná

3:0 (3:0)

Žáci ml.

Kaplice-Blatná

4:1 (3:0)

Fous, Jelínek, Bláha
Vojtěch

Kostohryzová

ONDRÁŠOVKA KP MUŽŮ

1.

Katovice B

10

8

0

2

37:16

24

2.

Střelské Hoštice

11

7

2

2

27:14

23

3.

Malenice

11

7

1

3

36:18

22

4.

BLATNÁ B

11

6

2

3

38:24

20

5.

Bavorov

11

5

2

3

35:25

20

6.

Junior B

11

4

4

3

15:17

16

7.

Štěkeň A

11

4

3

4

26:25

15

8.

Doubravice

11

4

3

4

20:21

15

9.

LOM

10

4

2

4

13:12

14

10.

Čičenice

11

3

4

3

14:18

13

11.

BALVANI

11

4

1

6

19:35

13

1.

Olešník

11

8

1

2

30:11

25

12.

DRAHONICE

10

3

1

6

21:23

10

2.

Č. Krumlov

11

6

4

1

19:9

22

13.

Poříčí

10

1

1

8

13:32

4

3.

Lom u Tá.

11

6

2

3

26:19

20

14.

Radošovice

11

1

0

10

6:38

3
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Superskokan Petr „Benny“ Beneš vzal útokem svatohorské schody v Příbrami
Sedmý rekord ulovil navzdory začínající
viróze.
Blatná - Příbram: Tohle nejznámější poutní místo v Čechách ještě nezažilo! Svatohorské schodiště v Příbrami si vybral populární
šoumen na jednokolce Petr „Benny“ Beneš
z Blatné pro vytvoření nového sportovního
rekordu. Na svém „cirkusovsko- večerníčkovském“ dopravním prostředku byl stoprocentně úspěšný. Ostatně jako vždy. Pod
dozorem komisaře z pelhřimovské agentury
„Dobrý den“, co monitoruje a zaznamenává
pokusy o překonání hranic lidských možností
všeho druhu,
vyskákal Petr
ve vynikajícím čase 10:
35,9 minut 343
stupňů Svatohorských schodů. Na 450metrovém zděném
zastřešeném
schodišti překonal převýPetr Beneš vedle Svatohoršení 80 metrů.
ských schodů zápasil i se
začínající virózou
Na své konto
si tak připsal v pořadí sedmý rekord, zaregistrovaný v „České knize rekordů“. Na úbočí
chrámového komplexu jako první poblahopřál čerstvému přemožiteli neživého soupeře
PhDr. Mgr. Jan Traxler, manažer provozu při
tamní římskokatolické farnosti. Ten byl od samého počátku Petrovým nápadem fascinován
a plně ho podpořil.
Petr Beneš / 35 let / po svém dokonalém
koncertu svalů a vůle vůbec nepůsobil do-

jmem, že má za sebou tak drastickou „fušku“.
„Ani jsem se kupodivu nezpotil,“ žertoval
a vyzařoval naprostou pohodu do všech svatohorských koutů. Faktem ale bylo, že mladý
hrdina šel do akce zatížen začínající virózou.
O to většího uznání se mu dostávalo. „Měl
jsem v plánu udělat samotné schody za sedm
minut. Ale nakonec bylo určeno, že startovní
čára bude u svatohorské brány a tak na mě
čekal oproti předpokladu delší úsek. A právě
spodní chodba mi zabrala nejvíc času,“ nechal
se slyšet Petr, který před ﬁnálem v duchu
prosil boha, aby dal vydržet duši jeho kola.
„Přišlo mi extrémně podhuštěné a fakt jsem
se bál, že duše vezme za své ,a tím i můj rekord,“ přiznal sběratel nehmotných pokladů.
Na svatém místě ho však přízeň nejvyššího
ani opustit nemohla.
Petr se na svůj sedmý rekord připravoval
zodpovědně a poctivě. Dřel více než měsíc.
„V sousedství našeho bydliště se nachází
na soukromém pozemku schodiště o sto
stupních. A tam jsem ladil formu,“ prozrazuje
superskokan z Blatné. Noc před svatohorským
dobrodružstvím se mu prý tentokrát na rozdíl
od předchozích rekordů spalo výtečně. „To asi
tím nachlazením,“ poznamenává Petr.
Co má nyní šoumen „Benny“ v plánu ?
Nebo mu už sedmero „skalpů“ stačí ? „To rozhodně ne,“ oponuje rázně jednokolkařské eso,
„Chci sjet 715 schodů AZ TOWERU v Brně,
což je nejvyšší budova České republiky.
Mimochodem- nahoru jsem to dal už v roce
2013. Určitě bych rád vylepšil dnešní čas tady
na svatohorském schodišti, takže se takříkajíc
vrátím na místo činu.“ Nuselské schody v Praze, ze kterých to pustil dolů loni, oproti tomu

nahoru skákat nehodlá: „Je to jen 180 schodů.
To by bylo „nůďo“,“ usmívá se borec, který
se už pohybuje ve vyšších sférách.
Aktuálně staví Petr novou, větší sjezdovou
jednokolku. „Trvá mi to poměrně dlouho.
Důvod je prostý- málo peněz,“ krčí rameny
nositel titulu „Rekordman roku 2007“, kterého
dlouhodobě trápí absence sponzorů. A tak tu
svou káru táhne světem převážně sám. „Podporuje mně tedy v rámci možností mateřský
klub „PROSPORT“ Blatná. Teď vstoupila
do hry firma RYKO a.s. Děčín. Poskytla
mi finanční příspěvek na poslední rekord
a rýsuje se to na trvalejší spolupráci. Musím
poděkovat taky městu Blatná, které na mně
ve svém rozpočtu pravidelně pamatuje,“ říká
Petr Beneš. Ale pozornost, jakou by si taková
sportovní osobnost zasloužila a taky ji v cizině určitě měla, v Čechách prostě chybí. Nic
překvapivého.
Petr naštěstí je svým založením bojovník,
nezahořkl a dál si plní své sny. I za cenu
vlastních investic a sebeodříkání. A takový
člověk se nikdy nikde neztratí. (Bez jazykové
úpravy).
Vladimír Šavrda

Konečně nahoře! A první interview živě přenášené čs. rozhlasem

TJ SOKOL BLATNÁ
zve občany na výstavu

CO JE SOKOL
v budově sokolovny.
Otevření výstavy v pondělí 29. 10.
v 17.00 hod.
Výstava potrvá do 9. 11. 2018.
Otevřeno bude v pondělí, pátek a neděli
vždy od 17.00 do 18.00 hod. nebo po
domluvě.
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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
Ź Dovoz kameniva, písku, betonu
Ź Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,
odvoz suti
Ź TATRA 815 sklápěč + hydraulická ruka
Ź

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

INST

ALAC

ZDAR

E

MA

Spolehlivý internet
SURNDŀG«KRYRNRO¯
%ODWQ£.DVHMRYLFH%ÝOÏLFH6HGOLFH
INTERNET od .ÎPÝV¯ÏQÝ
www.sporknet.cz

2EMHGQHMWHQDWHO774 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
So

7.30 - 16.30
8.00 - 11.00

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

lektromontáže
E
Blatná, spol. s r.o.

Elektroinstalace pro všechny typy objektů
Projektování el. přípojek a elektroinstalací
Elektropřípojky od A do Z
Montáže a opravy hromosvodů
Revize elektro a hromosvodů

Dále nabízíme:
- zemní a výkopové práce strojní
- protlaky pod komunikacemi, řezání povrchů

Kontakt na tel.: 602112400, 602132227
e-mail: info@elektromontaze-blatna.cz

&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER
NABÍZÍ:

• koberce, lina, plovoucí podlahy
• interiérové dveře
• velký výběr lišt
REKONSTRUKCE BYTŮ
SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY
PŮDNÍ VESTAVBY
DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003

ß
ELEKTROMONTÁZE
Petr Hrubý
3URYiGtPHE\WRYpDSUĤP\VORYpHOHNWURLQVWDODFH
KURPRVYRG\UR]YDGČþHSĜLKOiãN\(21VHUYLV
RSUDY\D~GUåE\HO]Dåt]HQtYþHWQČUHYL]t
PRELOHPDLOKUXE\HOHNWUR#VH]QDPF]

ǔȒɖǸƏȇƻ

ɿƏɎƺȵǼƺȇǥ

ƬƺǼɖǼȓɿȒɮƐǣɿȒǼƏƬƺ
ȅǣȇƺȸƐǼȇǥǣɿȒǼƏƬƺ
ɀǸƺǼȇƻɮǼƐǸȇȒ
ǕȸƏˡɎȒɮɶȵȒǼɵɀɎɵȸƺȇ
ƳȺƺɮȒɮǼƐǸȇǣɎƐǣɿȒǼƏƬƺ

אבחבבחבאו
ǣȇǔȒ۬ǔȒɖǸƏȇƺɿƏɎƺȵǼƺȇǣِƬɿ
ɯɯɯِǔȒɖǸƏȇƺɿƏɎƺȵǼƺȇǣِƬɿ
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Náhradní díly z plastu
Rekvizity
Strojírenské součástky
Vykrajovátka na pečení
Figurky
Ozdoby
Bc. Filip Kůst

fkust@email.cz
721575502

www.kust--tiskne--ve3d.wixsite.com/mysite

#&81-ǵ60ȁ-#0%'.ǵɷ
<ȐLGFC5VGLUMCN2CTVPGTUUTQ
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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

* Dělník expedice
- Budete organizovat nakládky a vykládky kamionu, komunikovat s řidiči, ruční
a strojní balení výrobků. Čeká Vás zakládání dokumentace, evidence informací
ruční a strojní balení

PIVO Z VAšEHO MĚS
STA
Máme pro Vás připravené,
dobře vychlazené 15 l, 30 l
a 50 l sudy tohoto piva.
www.liquib.cz

*Obsluha formátovací pily a jiných dřevoobráběcích strojů
- dvousměnný provoz - výborné platové ohodnocení - práce na dílně v Kasejovicích

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
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ

Jankovský

e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

tel.: 383 422 040, 724 186 423, fax: 383 422 039

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE

NABÍDKA

rozšířený sortiment v 1.patře
Dovoz zboží až domů
Zapojení a instalace
NAJDETE
Odvoz starého
NÁS NA FB
zboží
Expert.cz – Blatná
PIVOVARSKÁ 200, BLATNÁ,
PO – PÁ 8:00 – 17:00 HOD., SO 8:00 – 12:00 HOD.






štěrk – vel. 4-8 /
8-16 / 16-32
písek – praný
– kopaný
střešní latě

stavební materiály
střešní krytiny
OSB desky
dveře, zárubně
kotevní a spojovací
technika

Hnědé uhlí BÍLINA - ořech I. a II., kostka
Brikety uhelné (UNION)

a dřevěné


DOPRAVA na místo určení
Iveco s hydraulickou rukou/Avie/Multicar
SKLÁDÁNÍ UHLÍ pásovým dopravníkem

● LETÁKY, PLAKÁTY
●

NAVŠTÍVENKY, POZVÁNKY

●

PROSPEKTY, ČASOPISY

●

KNIHY, BROŽURY

●

KALENDÁŘE

Nad Vdovečkem 1123

●

DIPLOMOVÉ PRÁCE

388 01 Blatná

●

GRAFICKÉ SLUŽBY

Tel.: 383 422 044



E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

VÝHODNÉ CENY

www.blatenskatiskarna.cz

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


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
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