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Rodák, o kterém se nemluví
18. února 1864, tedy před 155 lety, se 

v Blatné, v čísle 211, narodil Alois Vácslav 
Podhájský. Kde jeho, dnes již neexistující 
rodný dům stál, můžeme jen uvažovat podle 
toho, že číslo 210 má Bílý lev a budova soudu, 
dnes muzea, má číslo 212. Byl jediným synem 
Františka Podhájského, který byl závodčím 
u četnictva, matka se za svobodna jmenovala 
Anna Tichá. Rané dětství prožil v Jablunkově, 
studoval pak na řadě míst a ve své vojenské 
kariéře po studiích ve Vídni, která zahájil jako 
poručík, pak pokračoval v generálním štábu 
rakouské armády. Ve třiceti letech byl určen 
k mapovacímu oddělení vojenského země-
pisného úřadu generálního štábu a otevřela se 
před ním kariéra vysokého štábního důstojní-
ka. Válka ho zastihla v hodnosti plukovníka, 
byl velitelem pražské zeměbranecké divize. 
Do pole na srbskou frontu nastoupil v hod-
nosti generálmajora. Vyznamenal se zejména 
při ústupových bojích na řece Drině a Sávě. 
V roce 1915 byl Podhájský odeslán na ruskou 
frontu a v první polovině roku 1917 se pře-
sunul s celou divizí na italskou frontu. Tam 
bojoval až do konce války. Dosáhl hodnosti 
polního podmaršála. Jeho vojenské schopnosti 
na italské frontě za 1. světové války oceňovali 
i jeho protivníci, mimo jiné Francouzi a Brito-
vé. Byl jedním z mála polních velitelů, 
který v průběhu světové války nepro-
hrál. Po polním maršálkovi Radeckém 
z Radče šlo o dalšího vojensky velmi 
vysoko postaveného českého polního 
velitele v c. a k. armádě.

Ihned po skončení války se přihlá-
sil do služby nově vzniklé Českoslo-
venské republiky.

V jejích službách pak bojoval proti 
maďarským bolševikům a potlačil 
oslovanské povstání, přesto byl jako 
bývalý „rakušák“ vystaven nejrůzněj-
ším útokům a tiskovým kampaním. 
Těžce nesl zejména nedůvěru ze stra-
ny prezidenta Masaryka a ministra Beneše. 
Od prosince 1918 do roku 1927 byl zemským 
vojenským velitelem pro Moravu a Slezsko, 
v letech 1927 až 1933 generálním inspek-
torem československé branné moci. Dne 

31. prosince 1933 odešel do výslužby. Přes 
svou apolitičnost byl po druhé světové válce 
pro údajnou spolupráci s agrárníky a kvůli 
pobírání protektorátní penze pro rakousko-
-uherské vysloužilce degradován a zbaven vy-

znamenání. Zemřel roku 1946 ve věku 82 let.
Encyklopie města Brna uvádí o jeho kari-

éře v nově vzniklém státě tato data:
- návrat z pole do Vídně (16. 11. 1918)

- hlásí se u čsl. vyslanectví a u likvidační 
komise v parlamentě ve Vídni (19. 11. 
1918)

- hlásí se v Praze u velitele čsl. vojsk dr. Jo-
sefa Scheinera (27. 11. 1918)

- přijat ministrem národní obrany Václavem 
Klofáčem a určen za zemského vojenské-
ho velitele pro Moravu a Slezsko (9. 12. 
1918)

- formální vstup do čsl. armády (10. 12. 
1918)

- přejímá od generála Petržilky v Kobližné 
č. 4 velení v Brně (12. 12. 1918)

- přísaha věrnosti ČSR (16. 12. 1918)
- změněna hodnost polního podmaršálka 

na generála IV. hodnostní třídy (1919; 
s účinností od 28. 10. 1918)

- srpen 1920 přivítal 10. pěší pluk „Jana 
Sladkého Koziny“ v jeho domácí posádce 
v Brně

- povýšen na generála III. hodnostní třídy /
odpovídá jeho pozdější hodnosti armádní-
ho generála/ (18. 12. 1921)

- jmenován náčelníkem generálního štábu 
(1. 9. 1926)

- zproštěn funkce náčelníka generálního 
štábu (12. 10. 1926)

- jmenován generálním inspektorem branné 
moci (30. 4. 1927)

- nastupuje úřad v Praze (10. 5. 1927)
- odchází do výslužby (22. 12. 1933)
- vzat do vazby po příjezdu Benešovy vlády 

(12. 5. 1945)
- po výslechu propuštěn (12. 6. 1945)
- degradován (2. 4. 1946)
- umírá v Praze III, Valdštejnské 
náměstí 2 (24. 12. 1946)
- pohřben v Praze na Malvazinkách  

O osudech dlouholetého zemské-
ho velitele pro Moravu a Slezsko, 
dočasného náčelníka Hlavního štábu 
čs. armády a třetího generálního in-
spektora čs. branné moci zastupujícího 
ve funkci Jana Syrového, „rakušáka“ 
Podhajského se můžete dočíst v knize 
Josefa Fučíka “Generál Podhájský”. 

S využitím pramenů Wikipedia, Tradiční 
c. k. zeměbranecký pěší pluk č. 8 Praha, z. 
s., Encyklopedia Brna a Vojenské rozhledy 
sestavil Zdeněk Malina.
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ktual i ty

Podívejte se 
na náš web!

Jako přílohu tohoto čísla si můžete 
na našem webu http://blat.listy.ch.sweb.
cz/ přečíst rozhovor Vladimíra Šavrdy 
s Romanem Šebrlem 

Přílohu najdete na webu za stránkou 
16 těchto Listů.

ZM
SVATÝ MATĚJ  LEDY SEKÁ NEBO JEN 
TAK PŘED ZIMOU SMEKÁ

Nejkratší a poslední zimní měsíc - ÚNOR 
- pomalu kráčí ke svému závěru. I když se paní 
ZIMA určitě své vlády jen tak lehce nevzdá, 
počasí kolem svatého Matěje (24. února) již  
často naznačuje, že první jarní dny na sebe 
možná nenechají dlouho čekat.
SVATÝ MATĚJ PŘIVÁDÍ POZIMEK
SVATÝ MATĚJ LEDÝ LÁME, KDYŽ JE 
NEZMŮŽE, SVATÝ JOSEF (19. 3.) PO-
MŮŽE
SVATÝ MATĚJ ZEMI OTVÍRÁ, JINDY 
ZAVÍRÁ
JE-LI NA SV. MATĚJE MRÁZ, TAK HO 
JEŠTĚ ČTYŘICETKRÁT MÁŠ

Ve staročeských kalendářích se JARO ne-
boli VESNA počítalo již od 22. února - svátku 
Stolování svatého Petra. Za první jarní den 
však byl považován až svátek svatého Matě-
je. Také při staročeském dělení roku na osm 
částí, byl svátek sv. Matěje prvním dnem tzv. 
POZIMKU neboli předjaří.
L I D O V É  Ř E M E S L O  N A T Ř Í D Ě 
J. P. KOUBKA 3 A JARNÍ SVÁTKY

I když jsme v minulém čísle Blatenských 
listů zmiňovali, že náš letošní prodej bude 
zahájen, bohužel k tomu dosud nedošlo. Pevně 
však věříme, že se to tuto sobotu již podaří.

Jaro se zatím alespoň v našich myslích 
blíží, a tak i my pomalu přizpůsobíme naši 

nabídku jarní náladě a velikonočním svátkům, 
které však letos oslavíme až v druhé polovině 
dubna.
Co vám v letošním roce k jarním svátkům 
nabídneme?

Malované originální i tradiční kraslice, 
řehtačky všech velikostí, dřevěné hračky, 
hrabičky, píšťalky, káči, pomlázky a košíčky 

různých druhů i velikostí, slaměné i proutěné 
ošatky na vajíčka aj., malovaný perník, ori-
ginální přání, krásná paličkovaná vajíčka, le-
vandulové panenky s modrotiskem, vizovické 
panenky, ovečky, ptáčky také z keramiky i ze 
dřeva, různé jarní dekorace, hliněné kuličky 
pro jarní hru a mnoho dalšího...

Náš tip na březen: hliněné kuličky
MEDVĚDÍ ČESNEK - REZERVACE

Také  v letošním roce bude v naší nabíd-
ce sadba medvědího česneku. Pokud máte 
zájem, rezervujte ji  na čísle 736765747 - E. 
Fučíková. (1 sadba - 10 rostlin, cena 25,- Kč)

www.lidove-remeslo.cz
I KDYŽ PLUH V BŘEZNU ZEMI RYJE, 
PŘECI ZIMA JEŠTĚ ŽIJE

Eva Fučíková, lidové řemeslo

Dalším hostem Blatenských listů bude v neděli, 24. února v kavárně “Železářství u Šulců” spisovatel, 
knihkupec a nakladatel Jiří Padevět.
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Zprávy
z radnice

PREVENCE KRIMINALITY 
V BLATNÉ 2018

Hlavní podstata prevence kriminality spočívá v předcházení trestné 
činnosti. Jedná se o souhrn aktivit, vyvíjených státními, veřejnopráv-
ními i soukromoprávními subjekty. Prevence je zaměřena jednak 
na osobu pachatele kriminality, tak i na možné oběti kriminality.

Ke koordinaci činností v oblasti prevence kriminality na území 
našeho města byla Radou města Blatná zřízena Komise prevence 
kriminality. Členové komise složené se zástupců města, městského 
úřadu, Policie ČR, městské policie a poskytovatelů sociálních služeb 
na svých jednáních navrhují opatření v oblasti prevence kriminality 
na území našeho města. Na řadě z nich se i sami podílejí např. besedy 
ve školách, besedy pro seniory.

Komise podpořila podání žádosti o dotaci na výstavbu víceúčelo-
vého hřiště Nad Lomnicí z programu prevence kriminality Minister-
stva vnitra. Žádost byla podána v měsíci únoru 2018 a byla úspěšná. 
Dotace byla poskytnuta v plné výši 300.000,-Kč. Celkové náklady 
na hřiště Nad Lomnicí činily 818.497,-Kč, hřiště bylo dokončeno 
v měsíci prosinci 2018. 

Projekty realizované na území města v roce 2018 navázaly na roky 
předešlé. Cílem bylo především zvýšení informovanosti občanů o mož-
nostech a způsobech ochrany před trestnou činností, předání informací 
z oblasti právního vědomí, posílení významu policie a vštěpování 
společenských norem. 

Formou besed bylo pracováno s dětmi předškolního věku, školního 
věku a dále se seniory. Realizátory besed byli pracovníci Městského 
úřadu v Blatné a policisté Policie ČR.  Besedy v obou mateřských 
školách proběhly v měsíci dubnu, celkem se zúčastnilo cca 100 dětí.  
Beseda se seniory organizována v prosinci 2018 byla zaměřená na bez-
pečnost silničního provozu, nekalé praktiky obchodníků, prevence 
drobných krádeží. Účastníci besedy obdrželi letáky, brožury, propagač-
ní refl exní materiály. Besedy se zúčastnilo 35 seniorů. V měsíci dubnu 
2018 bylo organizováno setkání zástupců města, škol, poskytovatelů 
sociálních služeb, Policie ČR, Městské policie Blatná a veřejnosti 
s názvem Blatná-bezpečné město. Cílem této akce je především předání 
si vzájemných informací v oblasti bezpečnosti. 

Město Blatná dlouhodobě podporuje aktivity zaměřené na preven-
ci kriminality na základních a středních školách. Finančně přispívá 
na výukové materiály, odměnu přednášejícím či na zajištění adap-
tačního týdne. Školy zpracovávají a realizují každoročně Minimální 
preventivní programy. V rámci těchto programů realizují besedy 
a kurzy. Finanční příspěvek poskytován městem Blatná slouží k po-
krytí nákladů právě na tyto preventivní programy. Čerpání fi nančního 
příspěvku je vždy řádně předloženo ke kontrole. Realizátory těchto 
akcí jsou jednak pracovníci Policie ČR a Městské policie Blatná, ale 
především odborníci zaměřující se na prevenci sociálně patologic-
kých jevů. Již šestým rokem probíhá projekt zaměřený na nebezpečí 
internetu. Členové Komise prevence kriminality diskutují se žáky 
pátých tříd základních škol a s jejich rodiči o používání sociálních 
sítí, o kyberšikaně a o zabezpečení internetu. 

Dalším významným subjektem v oblasti prevence sociálně pato-
logických jevů je Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Station 17, 
jehož zřizovatelem je Prevent 99 z.ú., Strakonice. Zařízení využívá pro-
story v bývalém objektu STEKA, v ulici Na Tržišti. Posláním zařízení 
je poskytnout podporu pro zdravý rozvoj dospívajících a mladých lidí, 

kteří se ocitají nebo mohou ocitnout v obtížných životních situacích, 
nebo jsou ohroženi sociálně nežádoucími jevy. Zaměstnanci o svých 
aktivitách pravidelně v tisku informují. Činnost zařízení je fi nančně 
podporována městem Blatná.   

Bc. Kateřina Malečková
předseda Komise prevence kriminality

„Třídíme“
Již třetím rokem letos mají 

občané možnost zapojit se 
do motivačního programu města 

Blatná „Třídíme“. Podmínky se pro rok 2019 nemění! Podrobnější 
informace získáte na Odboru životního prostředí MěÚ Blatná, 
případně na internetových stránkách města. 

V roce 2018 se zapojilo 2425 občanů města (tj. 37 %). Zájem
o programu stoupl oproti loňskému roku o 12 %. Připomínáme, 
že se nejedná o soutěž, kdo odevzdá nejvíce odpadů, ale stačí 
předat na sběrném dvoře limitní množství plastů s nápojovými 
kartony, a dále baterie, použité jedlé oleje nebo hliníková víčka 
od jogurtů. Kartu programu lze vyzvednout na odboru životního 
prostředí, případně přímo na sběrném dvoře města. Pokud se 
rozhodnete zapojit do programu a splníte návštěvu sběrného 
dvora např. již na jaře a pak zapomenete kartu odevzdat do konce 
roku, slevu na poplatku Vám bohužel nemůžeme přiznat. Proto 
doporučujeme, po splnění limitního množství odevzdaných 
odpadů, vyplněnou kartu, potvrzenou ze sběrného dvora, bez 
zbytečného odkladu odevzdat na Odboru životního prostředí, 
tř. T. G. Masaryka 1520 (vedle ZŠ TGM). Při zapojení do pro-
gramu v roce 2019, získáte nárok na slevu z poplatku na odpady
při platbě v roce 2020.

Splatnost poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
za odpady je 31.5. Občané, kteří splnili podmínky programu v roce 
2018, zaplatí v letošním roce na poplatku o 100,- Kč méně. 

Historie téměř detektivní.

Risorgimento v blatenském muzeu
Risorgimento bylo hnutím za sjednocenou Itálii, jehož kořeny 

můžeme hledat v počátku 19. stol. Právě tehdy byl v roce 1815 poražen 
císař Napoleon v bitvě u Waterloo. Na první pohled se může zdát, že 
tyto události neměly příliš společného s Blatnou, pomineme-li prů-
chody vojsk či usídlení posádek v radnici města Blatná. Prvotní zdání 
však klame. Díky několikaleté vládě Napoleona, který narušil status 
quo v Evropě, se probudily liberální společenské síly v jednotlivých 
monarchiích. Obdobně tomu bylo i v Itálii, která byla v roce 1816 
rozdrobena a rozdělena na malé státy pod patronací evropských vel-
mocí. Jediným samostatným italským královstvím zůstalo Sardinské 
království a právě u něj začíná náš příběh.

V roce 1831 vzniklo hnutí Mladá Itálie pod vedením Giuseppe 
Mazziniho. Jejich aktivita se omezovala zejména na agitaci a v několi-
ka případech se pokusili o otevřený odpor, který ovšem většinou skončil 
v jejich neprospěch. Zlom přišel teprve v roce 1848. V Paříži vypukla 
revoluce, a jak řekl kníže Metternich: „Paříž kýchne a Evropa chytne 
rýmu.“, tak se aktivizovaly i různé liberální složky v Itálii. Do Risorgi-
menta (re -znovu, sorgere - vznikat), jak jej Italové označují, se vzápětí 
zapojil Papežský stát, Giuseppe Garibaldi se svým dobrovolnickým 
sborem a sardinský král Karel Albert. Této síle podlehlo Neapolsko 
i Království obojí Sicílie a dokonce rakouský generál Radecký musel 
vyklidit Miláno.

(pokr. na str. 9)
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

Chci-li něco změnit, jde to!
S tímto přesvědčením se Adam 

Scheinherr, “obyčejný kluk” z Bez-
dědovic probojoval do nejužšího 
vedení našeho hlavního města. 
Musel toho překonat hodně – vystu-
doval techniku v Plzni, pokračoval 
ve studiu ve Francii, což znamenalo 
naučit se ve velmi krátké době 
francouzsky. To zvládl tak dobře, 
že na univerzitě v Marseille nejen 

dokončil studium a získal titul Master of Science, ale nabídli mu 
tam i doktorandský vědecko-výzkumný projekt. Svých technických 
znalostí využil v zajímavém projektu “Proudění v horních cestách 
dýchacích”.

Po návratu do ČR pracoval v ÚJV Řež jako manažer programu 
OSN na přepravu  vysoce obohaceného jaderného paliva. Kontejne-
ry pro přepravu tohoto materiálu dodává do celého světa Škoda JS. 
Adam jako manažer cestoval po celém světě, a to i do zemí, které 
by si člověk za cíl své dovolené asi nevybral. Např. před cestou 
do Nigerie musel absolvovat kurz přežití u Armády ČR.

Adam patří k lidem, kterým není lhostejné, co se děje kolem 
nich a místo zapšklého huhlání vyznávají zásadu, že když něco 
opravdu chtějí změnit, jde to.

Tak se při jedné akci “Ukliďme Česko” setkal v Praze 7 s tam-
ním místostarostou p. Mirovským a při pohledu na žalostný stav 
Libeňského mostu a smutné konstatování pana místostarosty, že 
“není politická síla pro záchranu” se o most začal intenzivně zajímat.

Zjistil, že dosavadní politická rozhodnutí nebyla podložena 
zcela relevantními fakty. Např. posudek z roku 2002 předpoklá-
dal, že v roce 2010 bude po mostě jezdit denně 28000 aut, což by 
vyžadovalo přidat dva jízdní pruhy, ale skutečnost je taková, že 
po mostě nyní jezdí aut 17000 a vzhledem k návaznosti na další 
komunikace se nedá očekávat zvýšení.

Most je architektonicky cenný svými kubistickými prvky 
a jeden z posudků z roku 2018 říká, že oblouky se zachránit dají. 
Nakonec i minulý pražský náměstek pro dopravu pan Dolínek měl 
vypracovanou dopravní analýzu, podle které je zřejmé, že most 
není třeba rozšiřovat.

Adamův energický a zasvěcený zájem nejen o Libeňský most, 
jeho vzdělání a poctivý přístup k problémům zaujaly jeho kolegy 
v občanské iniciativě “Praha sobě”. Z této kandidátky byl v loňských 
komunálních volbách zvolen do pražského zastupitelstva a posléze 
navržen a zvolen náměstkem primátora pro dopravu.

V pražské dopravě má Adam mnoho úkolů, které musí řešit, 
samozřejmě, také po domluvě s politiky, což asi není vždy úplně 
jednoduché, ale opět jsme u toho, že chtějí-li se lidi opravdu do-
mluvit, většinou to jde.

Adam nám také prozradil informace, které jsou zajímavé pro 
nás, příležitostné návštěvníky Prahy: Pražská MHD se bude po-
stupně stávat přívětivou “cool” fi rmou, bude více spolupracovat 
se Středočeským krajem, budovat odstavná parkoviště atd. Po-
mocí aplikace v mobilním telefonu “Lítačka” je již možné koupit 
11-pásmovou jízdenku, na kterou bude možné jet z Hudčic (ještě 
středočeská obec) do Prahy a ještě využít MHD v Praze za pouhých 
84,-Kč a to po dobu 5 hodin.

Adama a jeho kolegy čeká ještě hodně práce, ale můžeme věřit 
tomu, že se svou houževnatostí a opravdovým nasazením všechno 
zvládne jako dosud.

A nám nezbývá než popřát mu hodně úspěchů.
BM

Opravy asfaltových povrchů 
technologií INFRASET

V průběhu zimního období, pokud to dovolí počasí (musí se 
pracovat se suchým podložím), opravujeme výtluky, praskliny a jiné 
defekty na asfaltových silnicích.

Opravy tímto zařízením jsou rychlé a levné. Technologii bude 
možné využít také při opravách chodníků, parkovišť a hřišť. 

Zemřelí – leden
Sloupová Jiřina nar. 1930, Rožmitál pod Třemšínem, úmrtí 31. 12. 2018
Herešová Božena nar. 1930, České Budějovice-Holušice, úmrtí 7. 1. 
2019
Klečková Milada nar. 1927, Blatná, úmrtí 8. 1. 2019
Krahulec Jan nar. 1950, Mužetice, úmrtí 10. 1. 2019
Chladová Anna nar. 1928, Sušice, úmrtí 12. 1. 2019
Marušová Marie nar1960, Domov Petra Mačkov, úmrtí 12. 1. 2019
Lávičková Marie nar. 1932, Blatná, úmrtí 15. 1. 2019
Fous Pavel nar. 1954, Hvožďany, úmrtí 16. 1. 2019
Houdková Věra nar. 1943, Most, úmrtí 20. 1. 2019
Trefná Ludmila nar. 1929, Bělčice, úmrtí 23. 1. 2019
Vlasová Anna nar. 1932, Přední Poříčí, úmrtí 24. 1. 2019
Pecka Josef nar. 1949, Újezd u Skaličan, úmrtí 28. 1. 2019
Malá Anna nar. 1944, Čečelovice, úmrtí 28. 1.  2019
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Informace Policie ČR
Policisté Územního odboru Strakonice zajišťují vnitřní bezpečnost 

nejen ve městě Strakonice, ale na celém území strakonického okresu. 
V rámci územního odboru je dislokováno pět obvodních oddělení - 
OOP Strakonice, OOP Blatná, OOP Vodňany, OOP Volyně a OOP 
Radomyšl. V roce 2018 policisté řešili celkem 1060 trestných činů, 
což je o 62 skutků více než v roce 2017. Mírný nárůst byl zaznamenán 
zvláště u majetkové a hospodářské kriminality. Pokud bychom měli 
být konkrétní, jednalo se například o krádeže v objektech (chatách, 
fi rmách), krádeže součástek motorových vozidel, krádeže vozidel, 
podvody, úvěrové podvody, ale i maření výkonu úředního rozhodnutí 
a porušování domovní svobody. Na Strakonicku policisté u 785 pří-
padů zjistili pachatele. Dokázali tak objasnit 74% z celkového počtu 
trestných činů.  Za poslední tři roky jde o nejlepší výsledek v objas-
něnosti. Můžeme konstatovat, že území okresu Strakonice je jednou 
z nejbezpečnějších lokalit v ČR. 

por. Mgr. Jaromíra Nováková 

Rádi přivítáme nové zájemce o policejní práci. Od nového roku 
2019 nově garantujeme navýšení tarifních platů, po úspěšném 
ukončení základní odborné přípravy (12 měsíců) je plat 29 540 
korun a po zkušební době, tj. 6 měsíců, je přiznán náborový 
příspěvek ve výši 75 000 korun. Zaměstnání u policie přináší 
kromě trvalého pracovního poměru, stabilního příjmu a možnosti 
kariérního růstu, řadu sociálních a dalších výhod, mezi ně patří 
šest týdnů dovolené, zdravotní péče, možnost čerpání příspěvků 
na penzijní pojištění, rekreační pobyty a další.
Do služebního poměru mohou být přijati občané ČR starší 18 
let, kteří ukončili studium maturitní zkouškou. Další podmínkou 
je bezúhonnost, dobrý fyzický a psychický stav.
V případě zájmu kontaktujte personální pracoviště PČR Územní 
odbor Strakonice, tel.: 974 237 400, kde vám budou poskytnuty 
další informace týkající se policejní služby nebo na e-mailu 
jaroslava.hanzlova@pcr.cz nebo st.pis@pcr.cz.

Objekty 
Vlastimil Teska 
Obrazy 
Josef Synek

Strakonice

Výstavu uvede Marek Zákostelecký, režisér
a výtvarník. Doprovodný program: Michal Král - akordeon
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Poštovní holubáři v roce 2018
Chovatelé Českomoravského svazu cho-

vatelů poštovních holubů, místního spolku 
Blatná se v roce 2018 zúčastnili všech 18 
závodů dospělých holubů a 5 závodů mladých 
holubů, který obsahoval závodní plán Oblast-
ního spolku Prácheň. Právě součástí tohoto 
oblastního spolku, kam patří ještě 8 dalších 
pobočných spolků, jsou chovatelé Místního 
spolku Blatná.

Závodní tratě doznaly proti roku 2017 
změny, která se projevila i horšími výsledky 
v této sezoně.

V průměru nasazovalo holuby na závody 
14 chovatelů z 22, kteří jsou členy místního 
spolku. 

Ze závodu z Bambergu se holub pana 
Kutáka umístil na 2. místě z 2128 ks na-
sazených a při vzdálenosti 208,92 km. Ze 
závodu z Ostende se holub týmu Brázda Jiří 
a Monika umístil na 2. místě v konkurenci 
Oblastního spolku ze 193 ks a při vzdálenosti 
757,6 km. Holub dosáhl průměrné rychlosti 

71,9 km/h. Tento závod byl zajímavý, že v Os-
tende byli vypuštěni holubi z celé ČR. Bylo 
jich 4870 ks a v této konkurenci holub týmu 
Brázda Jiří a Monika dosáhl na 13. místo.

Na závody mladých holubů nasazovalo 
v průměru 5 chovatelů.

Celkem bylo 5 závodů mladých. Ze závo-
du z Chebu tým Brázda Jiří a Monika získal 
1., 2. a 3. místo v konkurenci 1707 ks a při 
vzdálenosti 116,6 km.

Po závodní sezoně nastává období výstav, 
kdy jsou vystavováni nejlepší holubi. 

Na celostátní výstavě, která se konala 
v Lysé nad Labem  11. a 12. 1. 2019 byl vysta-
ven holub č. 18-0117-754 chovatelského týmu 
Brázda Jiří a Monika a holub č. 15-0117-401 
pana Miloslava Soukupa. Na této výstavě je 
vystaveno cca 400 ks nejlepších poštovních 
holubů podle dosažených výsledků v rámci 
celé České republiky. Holub týmu Brázda Jiří 
a Monika získal v této konkurenci 2. místo 
a proto byl zařazen do celostátní kolekce, 

která reprezentovala ČR na 26.Olympiádě 
poštovních holubů v Poznani v Polsku 25. 
až 27. 1. 2019. Historicky se jedná o první 
úspěch chovatelů poštovních holubů v Blatné 
na takovéto úrovni.

Rok 2018 byl pro chovatele poštovních 
holubů také přelomový v tom, že si pořídili 
své zázemí pro svoji činnost. O původní pro-
story, které vybudovali v roce 1990 společně 
s Českým svazem chovatelů v rámci reor-
ganizace svazů, tj. Českomoravského svazu 
chovatelů poštovních holubů a Českého svazu 
chovatelů, přišli. Tady se patří poděkovat pře-
devším panu řediteli ing. Pavlu Srbovi a také 
Městu Blatná. Bez jejich vstřícného jednání 
by toto zázemí nebylo, a tak by muselo cho-
vatelství poštovních holubů v Blatné po 70-ti 
letech skončit.

Závěrem nutno dodat, že i v roce 2018 
chovatelé Místního spolku Blatná patří 
ke špičce v poštovním holubářství. Svými 
úspěchy pomáhají propagovat město Blatnou.

Václav Hrudka

Požehnané devadesátiny dobrého křesťana ze Sedlice. Jaroslav Čapek 
i v pokročilém věku hraje sudoku a jezdí na kole

Sedlice - „Je mi skoro stejně jako naší 
republice. Škoda jen, že tenhle drobný rozdíl 
nemůžu dohnat,“ zažertoval u příležitosti 
svých úctyhodných devadesátých narozenin 
stále aktivní a svěží Jaroslav Čapek ze Sedlice. 
K významnému životnímu jubileu mu přijel 
poblahopřát domů i staronový předseda OV 
KDU- ČSL ze Strakonic Vladimír Hanáček. 
Jaroslav Čapek se totiž k lidové straně přihlá-
sil již před několika desetiletími, stále chodí 
na její schůze a živě se zajímá o aktuální dění 
uvnitř ní.

Pan Jaroslav Čapek se narodil 9. února 
1929 jako nejmladší z osmi sourozenců. 
Podzim života mu nyní zpříjemňuje vedle 
dvou dcer a syna devět vnoučat a dvanáct pra-
vnoučat. „Rád se dívám v televizi na sportovní 
pořady. Mimochodem- fandím Slavii,“ pro-

zrazuje na sebe oslavenec, který za žádných 
okolností neztrácí dobrou náladu, „Moc mně 
baví hrát sudoku. Mou životní vášní bylo až 
donedávna ovocnářství. Chodil jsem ošetřovat 
dřeviny i pro město Sedlice.“ Na zdraví si prý 
nemůže stěžovat: „Vždyť stále ještě pro mě 
není problém sednout na kolo a jet,“ usmívá 
se sympatický senior.

Pan Jaroslav Čapek se původně vyučil 
obchodním příručím. Ze závažných rodinných 
důvodů se však musel vrátit domů na hos-
podářství. Celý zbytek života pak pracoval 
v zemědělství. „Tenkrát tam nikdo nechtěl, 
protože se v prvopočátcích družstva špatně 
platilo. Když jsem tam nastoupil já, měli 
sedličtí družstevníci jediný traktor. Když jsem 
před třiceti lety šel do důchodu, bylo jich už 
čtyřicet,“ vzpomíná Jaroslav Čapek, který 
chodil do družstva vypomáhat i po překlenutí 
šedesátky.

Jeden z posledních opravdových sedlic-
kých pamětníků prý tužil fyzickou kondici 
a odolnost už jako dítko školou povinné: 
„Jo, tenkrát se žilo docela jinak. Do školy 
jsme chodili pěkně bosi!“ Když se doma 
v hospodářství vybíraly brambory, tak se ně-
kteří žáci neukázali ve škole třeba celý týden. 
„Za války zabrali školu „Hitlerjungen“ a my 
se museli jeden čas učit na různých místech,“ 
dává k lepšímu střípky protektorátní mozaiky 

na domácí půdě Jaroslav Čapek, „Pamatuji 
si, jak přísný dril tahle „Hitlerova naděj“ 
měla. Běhali povinně v šortkách i ve sněhu 
a za třeskutých mrazů.“

Čerstvý devadesátník patřil ve svém klu-
kovském věku také mezi sedlické skauty. Tato 
organizace však upadla v jeho rodišti stejně 
jako sedlický „Orel“ po únoru 1948 neprávem 
v zapomnění. A nikdy už nebyla obnovena. 
„Za Němců jsme to museli rozpustit, za Gott-
walda pak už defi nitivně,“ říká s jistou dávkou 
nostalgie v hlase Jaroslav Čapek.

Dobrý křesťan Jaroslav Čapek žil a žije 
pokojný, spravedlivý a bohabojný život. 
Z vyšší moci mu bude jistě dopřáno ještě řada 
šťastných let na pozemské pouti.

(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Jaroslav Čapek (uprostřed) měl z prvních gratu-
lací upřímnou radost.

Předseda Lidovců V. Hanáček nepřijel k oslaven-
ci s prázdnou
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Právě startuje 7. ročník soutěže Finále 
Zdravé 5 pro všechny malé kuchtíky 

 Nadační fond Albert vyhlašuje celostátní 
soutěž Finále Zdravé 5. Kuchařské klání 
každoročně podporuje u dětí znalost zásad 

vyváženého stravování i kreativitu. Letos dětské týmy budou sou-
těžit v přípravě zdravých svačinek s bylinkou, a nepůjde při tom 
jen o samotné pokrmy. Připravené pohoštění děti nakonec darují 
někomu ze svého okolí. O tom, které týmy postoupí do květnového 
fi nále, rozhodne odborná porota a nově i veřejnost. Unikátní pro-
gram Zdravá 5 akreditovaný MŠMT učí děti zdravému stravování 
hravou formou již patnáct let. Během školního roku proškolí 70 
tisíc dětí.

Do Finále Zdravé 5 se mohou přihlašovat tříčlenné týmy z mateř-
ských i základních škol, dětských domovů a volnočasových sdružení. 
„Malí kuchtíci mají za úkol připravit zdravou a vyváženou svačinku, 
která obsahuje libovolnou bylinku. Zároveň cena použitých surovin 
na čtyři porce by se měla vejít do sto korun,“ říká k podmínkám soutěže 
manažerka Zdravé 5 Alena Paldusová.

 Radost ze zdravé svačiny pro mě i pro tebe
Soutěžní kategorie 
Finále Zdravé 5
Mateřské školy
ZŠ mladší žáci (1. a 2. třída)
ZŠ starší žáci (3. – 5. třída)
2. stupeň základních škol
Dětské domovy a organizace

Soutěžní disciplínou je připravit zdravý, nutričně vyvážený pokrm 
s bylinkou. O vítězi rozhoduje nápaditost receptu, složení, celkový 
dojem a také příběh. Účastníci mají za úkol se zamyslet, koho jídlem 
obdarují a udělají mu tak radost. V loňských ročnících děti věnovaly 
jídlo například do domova důchodců, hasičům i policistům. 

Soutěžní týmy se mohou přihlašovat na webových stránkách 
www.zdrava5.cz. Samotné přihlášení je jednoduché. Stačí se regist-
rovat, nahrát recept a fotografi e z přípravy a předání svačiny včetně 
příběhu, koho se děti rozhodly obdarovat a proč. Uzávěrka přihlášek 
je do 1. dubna. 
Hlasovat bude i široká veřejnost

Odborná porota vybere z uveřejněných receptů a příběhů tři nej-
lepší týmy, které postoupí do celostátního fi nále. „Novinkou tohoto 

ročníku bude i zapojení široké veřejnosti, která 
svým hlasováním posune do celorepublikového 
fi nále další dva týmy z každé kategorie,“ říká Alena 
Paldusová a dodává: „Zároveň vybereme pětici nejoriginálnějších 
receptů s bylinkou, které odměníme.“ Finále proběhne 25. května 
v Národním zemědělském muzeu v Praze. Vítězové se mohou těšit 
na výhru v podobě zážitkového víkendu.  

Finále Zdravé 5 je vyvrcholením aktivit pod hlavičkou Zdravé 
5. Zkušení lektoři v průběhu roku navštěvují školy, školky a dětské 
domovy, kde hravou formou seznamují děti se zásadami správného stra-
vování. Unikátní vzdělávací program Zdravá 5 akreditovaný MŠMT 
představuje principy zdravého stravování každoročně 70 tisícům dětí. 
Nadační fond Albert poskytuje školám všechny své projekty zdarma. 
Více informací o projektu Zdravá 5, pravidlech a termínech soutěže 
naleznete na webových stránkách www.zdrava5.cz. 

Více informací o projektu Zdravá 5:
Alena Paldusová
Manažerka projektu Zdravá 5

Nadační fond Albert
Albert Česká republika, s.r.o.
Radlická 117, 158 00 Praha 5
Mobil: +420 731 249 192
a.paldusova@nadacnifondalbert.cz

Ocenění pro starostku 
Sokola Blatná

Okresní sdružení České unie sportu Strakonice v pátek 8. února 
večer ocenilo nejúspěšnější sportovce okresu a další osobnosti Stra-
konicka spojené se sportem za uplynulý rok. Slavnostní vyhlášení 
ankety v několika kategoriích se uskutečnilo v Rytířském sále stra-
konického hradu. 

Zdroj: https://strakonicky.denik.cz/ostatni_region/strakonicti-
-ocenili-sportovce-uplynuleho-roku-20190209.html

Výsledek ankety za kalendářní rok 2018 přinesl jednu zásadní 
změnu, a to když dlouholetého vládce ankety „jednotlivci dospělí“, 
házenkáře Martina Mošovského, vystřídala na nejvyšším stupínku 
cyklistka Jana Pichlíková, která v předchozí anketě skončila druhá. 
Dále byly vyhlášeny výsledky v kategoriích: Jednotlivci mládež, 

Kolektivy dospělí, Kolektivy mládež, Handicapovaní sportovci, Tre-
nérka roku, Síň slávy, Osobnost roku, Sportovec sympaťák (čtenářská 
anketa) a byla vyhlášena cena ředitele Dudák Měšťanského pivovaru 
Strakonice za celoživotní zásluhy o strakonický sport. Osobností 
roku byla vyhlášena Blanka Malinová (starostka TJ Sokol Blatná). 
Gratulujeme.               ZM
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 C R O I S S A N T
KE KAŽDÉ KÁVĚ  DOSTANETE

zámku Blatná
N a  n á d v o ř í

V  Ú N O R U

[ k ʁ w a . s ɑ̃ ]

Risorgimento v blatenském muzeu
(pokr. ze str. 3)

Brzy si ovšem papež Pius IX. uvědomil, že boj s katolickým Ra-
kouskem by mohl znamenat politickou sebevraždu, a tak odstoupil ze 
spojenectví. Váhavost Karla Alberta, jehož politické cíle nekorelovaly 
s představami Garibaldiho, vedla nakonec k bitvě u Custozzy, kde byli 
Italové poraženi rakouskou armádou. Karel Albert abdikoval a na jeho 
místo nastoupil jeho syn Viktor Emanuel II.

Ten pochopil, že si-
lou nezmůže nic, chce-
-li sjednotit Itálii pod 
svou vládou a vyřadit 
tak z politického vli-
vu ostatní monarchie 
i radikální demokraty 
z Mladé Itálie a Gi-
useppe Garibaldiho. 
K tomuto cíli mu měl 
dopomoci premiér Ca-
milo Benso di Cavour. 

Jemu se podařilo provést množství hospodářských reforem, které vedly 
k posílení vlivu Sardinského království. Dokonce se zapojil do krymské 
války v roce 1853. I když italské sbory výrazněji nezasáhly do událostí 
na bojištích, zapojil se Viktor Emanuel II. do mezinárodního jednání 
o míru s Ruskem. Zde také navázal kontakt s francouzským císařem 
Napoleonem III., který ve snahách Sardinského království spatřoval 
snadný územní zisk na úkor Rakouska.

29. dubna 1859 po uzavření spojeneckých dohod mezi Viktorem 
Emanuelem II. a Napoleonem III. byla Rakousku vyhlášena válka. 

František Josef I. poslal na sever Itálie sbor, který se skládal i z c. 
k. 11. pěšího pluku z Písku doplňovaného i z Blatné. Díky neschop-
nosti velitele Gyulaie zůstalo stát u Melegnany 6000 mužů a muselo 
čelit pětinásobné přesile Francouzů, které 8. června podlehli. Další 
porážka následovala u Solferina, kde již velel sám František Josef I., 
který nemohl zvrátit výsledek války. Na paměť této oběti byl v Písku 
postaven kamenný lev, který pod tlapami svírá dva hady, představující 
Francii a Sardinské království. Viktor Emanuel II. a Camilo Benso di 
Cavour chtěl posbírat své síly po těchto vítězstvích a územních ziscích 
v podobě Lombardie, avšak Giuseppe Garibaldi přes jejich odpor vy-
táhl v roce 1860 na Sicílii. Zde se mu přes velké ztráty dařilo vítězit. 
Aby sardinský král zabránil jeho vlivu na jihu, postoupil se svolením 
Francie přes území Papežského státu, které fakticky obsadil, a vyhlásil 
na jihu Itálie plebiscit o připojení k Sardinskému království. Ten dopadl 
v jeho prospěch a 4. 3. 1861 bylo sardinským parlamentem vyhlášeno 
Italské království.

Tím se v závěru dostáváme i k našim sbírkovým předmětům. Jsou 
to dvě Italské mince, na nichž je vyobrazen Viktor Emanuel II. Je pa-

trná na něm změna ve vzhledu, kde na minci 
z roku 1860 má i bujnější kštici pravděpo-
dobně proto, že se jednalo o starou ražbu 
ještě před vyhlášením jednotné Itálie. Tomu 
by nasvědčoval i odlišný nápis RE ELETTO 
a  RE D´ITALIA. Mince se do Blatné dostaly 
pravděpodobně s vojákem c. k. 11. pěšího 
pluku, který se vrátil do domoviny z Ital-
ského tažení. To pokračovalo ještě v roce 
1866. Tentokrát se Viktor Emanuel II. spojil 

s Pruskem proti Rakousku, ale to je již jiný příběh. 
Petr Chlebec - Městské mu zeum Blatná

Pomník padlým vojáků c. k. 11. pěšího pluku 
v Písku.

5 centů Italského králov-
ství, 1861
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MASOPUST

8:00 – 12:00 | trhy v ulici Na Příkopech
12:00 – 12:45 | shromáždění masek, muzeum
12:45 | představení tradičních masek průvodu, u Kaplanky
13:00 | čtení rozsudku nad Bakchusem před muzeem a následně 

MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM
Po průvodu | poslední rozloučení s Bakchusem - u Kaplanky,

vyhlášení nejzajímavější masky
Zájemci o zapůjčení kostýmů ať se hlásí na tel: 604 723 646 nebo na 
mail: kalousova@ckvb.cz, budou k dispozici na CKVB.

2. 3. SOBOTA | 12:00 - 16:00 |
ulice Na Příkopech, BLATNÁ
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ulturní  kalendář

17. 2. NEDĚLE | 18:00 |
RADEK ŠOLC – AFRIKA TERÉNNÍMI 
VOZY
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
V dalším „Cestopovídání“ povypráví Radek 
Šolc o cestě po Africe.

21. 2. ČTVRTEK | 19:00 |
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD | Geraldine 
Aron
Divadelní předplatné
Sokolovna Blatná, divadelní sál
V době přípravy kulturního kalendáře bylo 
představení již vyprodáno.
Informace o eventuálních uvolněných 
vstupenkách podají pracovníci infocentra.

23. 2. SOBOTA | 20.00 |
DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND
Hospoda U Datla
Koncert

24. 2. NEDĚLE | 18:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ – 
JIŘÍ PADEVĚT
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Jiří Padevět pohovoří na téma „Jaro a léto 
roku 1945 aneb Co dokáží lidé“.

26. 2. ÚTERÝ | 19:00 |
TOMÁŠ VÍŠEK | KLAVÍR
Starý palác, zámek Blatná
Koncert KPH
Tomáš Víšek (1957) je naprosto výjimečnou 
osobností na poli české hudební scény. Vý-
jimečný muzikant, jehož styl hraní se nelze 
naučit, ani jej vyučovat. S mimořádným 
přijetím se setkal jeho klavírní recitál již 
na mezinárodním festivalu Pražské jaro 
1997 (stejně jako vystoupení v letech 2002, 
2003, 2006 a 2014) a festivalu Musica Iu-
daica 97, několikrát vystoupil před vypro-
daným Rudolfinem jako sólista Gershwi-
novy Rhapsody in Blue. Natáčel pro český 
a polský rozhlas a Českou televizi. Na bla-
tenském koncertu zazní skladby Ference 
Liszta a Fryderyka Chopina.
Předprodej: IC Blatná, www.ckvb.cz.

5. 3. ÚTERÝ | 19:00 |
PADESÁTKA | Petr Kolečko
Divadlo A studio Rubín
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
„Dědova zlomená hůlka je takovej jizerskej 
Excalibur.“
Hrají: Ondřej Pavelka, Jakub Prachař a Ma-
rek Taclík
Režie: Vojtěch Kotek
Délka představení: 80 min bez přestávky
Vstupenky zakoupíte v infocentru
Cena: 300 Kč 

15. 2. PÁTEK | 20:00 |
ALITA: BOJOVÝ ANDĚL
Akční / dobrodružný / romantický / sci-fi / 
thriller | USA / Kanada / Argentina 2019 | 
120 min. | mládeži do 12 let nevhodný

17. 2. NEDĚLE | 15:00 |
LEGO PŘÍBĚH 2
Animovaný / akční / dobrodružný / kome-
die / rodinný / fantasy / muzikál | USA / 
Austrálie / Dánsko / Kanada 2019 | mláde-
ži přístupný

17. 2. NEDĚLE | 18:00 |
ŽENY V BĚHU
Komedie | Česko 2019 | 93 min. | mládeži 
přístupný

20. 2. STŘEDA | 19:00 |
MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ
Drama / historický / životopisný | VB / USA 

2018 | 124 min. | mládeži do 15 let nepří-
stupné

22. 2. PÁTEK | 20:00 |
ÚHOŘI MAJÍ NABITO
Komedie | Česko 2019 | mládeži do 12 let 
nevhodný

27. 2. STŘEDA | 19:00 |
LÉTO S GENTLEMANEM
Komedie / Romantický | Česko 2019 | mlá-
deži přístupný

1. 3. PÁTEK | 20:00 |
COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ
Drama / životopisný / historický | VB / USA 
2018 | 111 min. | mládeži do 12 let nevhodný

PRO DOSPĚLÉ
ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME A…

19. 2. povídáme si o nových knihách     
5. 3. SLAVÍME MDŽ

PRO DĚTI
Po celý měsíc si u nás mohu děti vyluštit 
křížovku.

22. 2. PÁTEK | 14:00 – 16:00 |
MASOPUST SE BLÍŽÍ
Malá tvůrčí dílnička pro děti
Vyrábění škrabošek do blížícího se ma-
sopustního průvodu.

1. 3. PÁTEK | 9:30 |
S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
Setkání rodičů s dětmi do tří let nad kniha-
mi a o knihách. Hlásit se můžete na simo-
na.oberfalcerova@seznam.cz. Kapacita je 
omezena.

19. 2. ÚTERÝ | 18:00 |
JUSTIN LAVASH
Koncert

 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum

Zleva: Marek Taclík, Ondřej Pavelka a Jakub 
Prachař ve hře PADESÁTKA Vojtěcha Kotka
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Kavárna KCAŽ
Milovníci kytary pozor! 19. února od 18 
hodin vystoupí v Komunitním centru ak-
tivního života skutečný mistr svého oboru, 
kytarista, zpěvák, performer a milovník 
českých knedlíků – Justin Lavash.
Britský kytarista Justin Lavash, který žije 
od roku 2004 v Praze, si postupně vypra-
coval pověst vyhledávaného hosta na 
deskách a vystoupeních mnoha českých 
hudebníků jako Michal Horáček, Lenka 
Dusilová, Radúza, Vladimír Merta, Monika 
Načeva a řada dalších. Jeho syrový zpěv a 
virtuózní hra často nechává užaslé publi-
kum s otázkou, jak dokáže jeden muž na 
jeden nástroj vytvořit tak bohatý zvuk.
V Blatné jste Justina Lavashe mohli poprvé 
slyšet v dubnu 2017, kdy zdejší publikum 
naprosto ohromil. 19. února se mu to po-
vede jistě znovu. Buďte u toho! A klidně 
doneste ochutnat knedlík. :)
Vstupné 100 Kč, předprodej v IC Blatná.

24. 2. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI: 
Deset černoušků
Divadlo LOKVAR
Velký sál, KCAŽ
Hříčka Deset černoušků s přitažlivou dra-
matickou formou a bez zjevného mentor-
ského akcentu objasňuje dětem význam 
přísloví „Kdo jinému jámu kopá...“. Deset 
malých černoušků nastraží past žirafě, ta 
jim však spolu se svými přáteli a pomocní-
ky dá užitečnou životní lekci.
Vstupné dobrovolné.

od 26. 2. každé ÚTERÝ
HUBNEME S ROZUMEM
Velká klubovna
Tříměsíční kurz je určen pro každého, kdo 
pro sebe chce něco udělat. Čeká vás změ-
na návyků, cvičení, žádné diety, žádný 
stres. Snižování nadváhy metodou STOB. 
Cílem kurzu je cítit se ve svém těle dobře. 
Více info a přihlášení je možné u paní Dany 
Žáčkové, 774 040 499, zackovastudiod@
seznam.cz.

PRAVIDELNÉ AKCE
PONDĚLÍ | 17:00 - 18:30 |

TANEČNÍ KURZ SINGLE LADIES
Velký sál
Série 12. lekcí (1200 Kč), cena jedné lekce 
100 Kč
Lektorka: Kamila Vokrojová

PONDĚLÍ | 16:00 - 17:00 |
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO MLADŠÍ I 
STARŠÍ
Velká klubovna
Pořádá: STP Blatná

STŘEDA | 10:00 - 11:00 |
REHABILITAČNÍ A PROTAHOVACÍ CVIČE-
NÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY
Velká klubovna
Pořádá: STP Blatná

LICHÝ TÝDEN V ÚTERÝ | 15:00 - 18:00 |
NÁPRAVA ŘEČI 
Velká klubovna
Mgr. Květa Zbíralová, +420 606 655 713

LICHÝ TÝDEN V PONDĚLÍ | 15:30 - 16:30 |
KURZ PŘEDŠKOLÁČEK 
Velká klubovna
Příprava předškolních dětí pro úspěšný 
vstup do první třídy.

NÁPRAVA ŘEČI | středy dle telefonické 
domluvy
Mgr. Petra Tuháčková, +420 602 303 083

STŘEDA | 18:00 - 19:00 |
ZUMBA
Velký sál
Lektorka: Martina Hovorková
90 Kč / lekce

ČTVRTEK | 16:00 - 17:15 a 17:30 - 18:45 |
ÁJURJÓGA 
Velká klubovna

ČTVRTEK | ATELIÉRY
Suterén
7. 2. | 18:00 | Šperkování s Janou Halló
14. 2. | 18:15 | Sochařství s Jitkou Křivan-
covou
21. 2. | 18:00 | Linoryt s Veronikou Tesko-
vou
28. 2. | 14:00 - 20:00 | Malba / Kresba s 
Lenkou Pálkovou 
Přihlášky: kalousova@ckvb.cz, Cena 100 
Kč, každý pátý vstup 50 %

ČTVRTEK | 8:30 - 11:30 | 
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

15. 3. PÁTEK | 9:00 - 13:00 |
SOCIÁLNÍ REHABILITACE FOKUS
Klubovna
I duše může stonat! Nezůstávejte se svými 
obtížemi sami.
Kontakt: 608 271 800, info@fokus-pisek.
cz, www.fokus-pisek.cz

JAZYKOVÉ KONVERZACE:
HLEDÁME NOVÉHO LEKTORA ANGLIC-
KÉHO JAZYKA. Zájemci se mohou hlásit 
paní Kalousové na kalousova@ckvb.cz.
Anglická konverzace | ÚTERÝ |
Malá klubovna
17:00 – 18:00 pro pokročilé 
18:00 – 19:00 pro mírně pokročilé 
Lektorka: Kristýna Vainerová

50 Kč / lekce
Francouzská konverzace | STŘEDA | 
15:00 – 16:00 |
Malá klubovna
Lektorka: Alena Marhavá
50 Kč / lekce
Anglická konverzace | STŘEDA | 17:00 –
 18:00 |
Malá klubovna
Tyto lekce jsou určené pro začátečníky.
Lektorka: Kristýna Vainerová
50 Kč / lekce
Anglická konverzace | STŘEDA | 18:30 – 
19:30 |
Klubovna
Lektorka: Bohumila Hermannová, Jana 
Michálková
50 Kč / lekce 
Německá konverzace | STŘEDA | 17:00 - 
18:00 |
Velká klubovna
Lektorka: Jana Španihelová
50 Kč / lekce
Španělská konverzace | ČTVRTEK | 15:00 
– 16:00 |
Malá klubovna
Lektorka: Maria Rodriguez Sanchez
50 Kč / lekce
Italská konverzace | ČTVRTEK | 17:00 - 
18:00 |
Malá klubovna
Lektor: Gian Marco Fusaro
50 Kč / lekce

Městské muzeum Blatná bude od 4. 2. do 28. 
3. zavřené.

7. 1. – 28. 2. 
OBCE BLATENSKA II
Galerie v Íčku, Infocentrum Blatná
Druhá část prezentace členských obcí 
Svazku obcí Blatenska.

7. 1. – 3. 3.
EVA ĎURČOVÁ – OBRAZY
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

12. 1. – 31. 3. PO – PÁ | 9:00 – 17:00 |
MICHAL PROCHÁZKA – VODA
Výstava fotografií
KCAŽ, Galerie SPEKTRUM
Michal Procházka vede fotografické kurzy 
pro mládež i dospělé, je členem Českého 
svazu FISAIC.
Vystavoval v ČR a SR. Jeho fotografie byly 
přijaty a oceněny na mezinárodních salo-
nech fotografie v SRN, Dánsku, Švýcarsku 
a Francii.

1. 2. – 31. 3. PO – PÁ | 9:00 – 17:00 |
VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉHO 
KROUŽKU DDM BLATNÁ
KCAŽ, Otevřená kavárna
Vedoucí kroužku Mgr. Pavla Voborníková

 Výstavy

JUSTIN 
LAVASH

 19. 2. ÚTERÝ | 18:00 |
KAVÁRNA KCAŽ
Milovníci kytary pozor! 19. února od 18 hodin vystoupí v Komunitním centru ak-
tivního života skutečný mistr svého oboru, kytarista – Justin Lavash.
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www.sporknet.cz

Spolehlivý internet  

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 1-2 řidiče MKD řidičský průkaz sk. C + E,

mzdové ohodnocení – 38.000 Kč čistá mzda,

pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,

stálá práce
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port
Novoroční turnaj 
v judu 

Netradičně probíhal pro skupinu mladších 
čtvrteční trénink (24. 1.). Za podpory rodičů 
a známých si totiž naši mladí judisté vyzkou-
šeli na „ostro“ závodní podmínky - proběhl 
další ročník Novoročního turnaje. Při tomto 
turnaji nezáleží jen na dovednostech v boji, ale 
i na znalosti a provedení chvatů. Každý před 
svým zápasem totiž předvádí postupně chvaty 
v postoji (O Goši a Sasae Curikomi Aši). Tyto 
chvaty jsou následně trenéry obodovány. Platí 
proto, že když se mi nepovede zápas, mohu to 
dohnat skvěle provedeným chvatem a naopak. 

Trenéři po krátké rozcvičce rozdělili pří-
chozí do čtyř skupin, podle váhy a závodních 
zkušeností. Zápasy byly velmi vyrovnané 
a předvedené chvaty nepostrádaly správnou 
techniku. I když na stupních vítězů jsou pouze 
tři místa, sladkou odměnu si zasloužil každý 
bez rozdílu. 

Výsledková listina:
Skupina 1

1. místo Hana Hlaváčová 
2. místo Matěj Rumplík 
3. – 4. místo Vojtěch Vaněček
3. – 4. místo Michal Chaloupka 

Skupina 2
1. místo Lukáš Klásek 
2. místo Šimon Kalužík 
3. místo Jiří Mls 
4. místo Jan Šustr

Skupina 3
1. místo Michaela Hodková 
2. místo Linda Koželuhová
3. místo Vojtěch Pivnička 
4. místo Jakub Prokop 
5. místo Matouš Pošta 

Skupina 4
1. místo Simona Mlsová 
2. místo Matouš Nikl 
3. místo Nikola Těšická 
4. místo Anežka Jelínková 

Všem gratulujeme!!
Více informací o oddíle juda v Blatné 
a o Sokolu Blatná na www.tjsokolblatna.cz, 
o DDM Blatná na www.ddmblatna.cz.

Lukáš Kocourek

Krajským přeborníkem ve stolním 
tenise je Jan Duspiva z Blatné

V letošním roce se uskutečnily krajské přebory 
mužů ve stolním tenise v herně Pedagogu České 
Budějovice. Za zelenými stoly bojovalo celkem 28 
hráčů. Hrálo se skupinově, kdy do vyřazovací části 
postupoval pouze vítěz skupiny. Nástrahami skupin 
prošli všichni favorité, a tak byl závěrečný pavouk 
nabitý. Ve čtvrtfi nále zvítězil Jan Duspiva nad Miro-
slavem Bauerem z Prachatic v poměru setů 4:1. V se-
mifi nále vyhrál Jan bez ztráty setu s domácím Pavlem 
Kortusem mladším. A nakonec ve fi nále porazil Filipa 
Kortuse v poměru setů 4:2, který vyřadil v semifi nále 
nasazenou jedničku a obhájce titulu Michala Vávru.

Odchovanec stolního tenisu z Blatné nyní hraje druhou nejvyšší rakouskou soutěž 
za Uniqu Biesenfeld Linz. Po první polovině soutěže jim patří 6. místo v tabulce, kde má 
Jan bilanci jedenácti výher ku šesti porážkám.                                                     P. Ounický 

Vyznáním slávista, působností u Bohemky
Jakub Hrubý z Uzenic na Blatensku připravuje v matičce Praze mladé fotbalové talenty 
pro vrcholový sport.

S p o r t o v a l 
možná dřív než 
c h o d i l .  L á s k a 
ke zdravému po-
hybu ho dovedla až 
na pražskou Fakul-
tu tělesné výchovy 
a sportu a do pro-
středí legendárního 
fotbalového klubu 
„Bohemians Praha 
1905“, kde trénuje 
naděje národní ko-
pané. Vyznáním je 

slávista stejně jako jeho táta, který ho coby 
šestiletého kloučka na zelený trávník přistrčil. 
Aniž to tehdy mohl tušit, fotbal se mu záhy 
stal osudem a posláním. Jakub Hrubý / 24 let 
/ z Uzenic na Blatensku si ale „očuchal“ i jiné 
tělovýchovné aktivity. A jak velí jeho povaha, 
do všeho šel naplno.
Pro trenérskou taktovku přes cyklistické 
sedlo

Jakuba vždycky doma ke sportu vedli 
a jeho nadšení pro dobrovolné fyzické řehole 
plně podporovali. „Dělal jsem snowbording, 
bavilo mně lyžování, s klukama ze vsi jsme 
řádili na kolech. Rok jsem taky chodil do at-
letického oddílu při DDM Blatná,“ říká sym-
patický mladý muž, kterému se dnes o mičudě 
snad i zdá. Ve svých dvanácti letech si koupil 
první závodní kolo BMX a s partou kamarádů 
začal závodit naostro. Bravurně tak zkřížil 
dva nejoblíbenější sporty. Mičurin by zbledl 
závistí. „Byl to perfektní adrenalin, provozo-
vat cyklistiku v jejích divokých podobách,“ 
pochvaluje si ještě dnes Jakub. Kluci rozhodně 
nezůstali při zemi. „Jezdili jsme hodně Světo-

vé poháry. Díky tomu jsme se podívali do Itá-
lie, Německa, Polska….Doma v Čechách se 
taky obrazilo hodně soutěží. Jeden čas jsem 
se primárně uvázal k cyklistice a kvůli ní 
dokonce odmítl lukrativní fotbalové nabídky 
z Příbrami a Českých Budějovic,“ přiznává 
uznávaný kouč budoucích es velké kopané. 
Slibnou kariéru na pedálech ukončilo ošklivé 
zranění ramene: „Postihlo mně to na „Buky 
Cupu“ u Březnice, když mi bylo osmnáct. 
Tehdy pro mě málem letěl vrtulník, protože 
panovalo podezření na úraz páteře a hlavy. 
Naštěstí to opravdu odneslo jen to rameno. 
Nicméně s kolem byl konec. Nastupoval jsem 
na vysokou školu, kde se vyžadovala téměř 
stoprocentní docházka a já si dobře rozmy-
slel riskovat, že bych při předmětech typu 
gymnastiky, atletiky a plavání nebyl ready 
a třeba musel školu přerušit. Vrátil jsem se 
zase naplno k fotbalu,“ uvádí Jakub Hrubý.

Svět velkého a malého vápna Jakub ale 
ani v průběhu cyklistického nasazení neo-
pustil. „Až do svých sedmnácti let jsem hrál 
fotbal za Písek,“ dělá inventuru životních 
etud v kopačkách bezpochyby nejpopulárnější 
„Uzeničák“, „Následoval návrat na blatenský 
trávník. S mužským manšaftem jsme vykopali 
B třídu, podařil se postup do A třídy. Další tři 
sezóny jsme se snažili dostat pod vedením 
trenéra Čadka na krajskou úroveň- bohužel 
marně.“ Jakub posléze zamířil do Kosoře 
za Radotínem, kde v prostředí středočeského 
kraje poctivě dál zúročoval svůj talent v A tří-
dě. Jelikož byl vázán k Praze, nemohl setrvat 
v blatenských barvách a musel odmítnout 
nabídku Michala Brabce, který mezitím vy-
střídal trenéra Čadka.

(pokr na str. 14)

Jakub Hrubý z Uzenic 
prokazuje Bohemce velmi 

cenné služby



Číslo 3 / strana 14 Blatná 15. února 2019 Ročník 30 (40)

Vyznáním slávista, působností u Bohemky  (pokr. ze str. 13)

„No a blatenští kluci hned první sezónu 
pod novým vedením do kýženého kraje 
postoupili. Dost mně mrzelo, že jsem si to 
nemohl užít s nimi. My v Kosoři ovšem 
máme stejné ambice. Věřím, že budeme taky 
tak úspěšní,“ nechává se slyšet Jakub Hrubý.

Na Fakultě tělesné výchovy a sportu 
v Praze si Jakub bez váhání zvolil v prvním 
ročníku jako specializaci právě fotbal, kte-
rému obětoval podstatnou část dosavadního 
života. „A shlukem šťastných náhod se mi 
podařilo dostat do klubu „Bohemians Praha 
1905“, podotýká skromně pohodář každým 
coulem.
Až na vrcholky „klokaních“ hor

Momentálně zastává Jakub Hrubý v „klo-
kaní“ fotbalové organizaci funkci kondičního 
trenéra kategorií U 16, U 17 a přípravek 
U 11. Vedle toho je asistentem „kouče“ U 16. 
„V praxi to znamená, že už by mi mohli při-

dělit inventární číslo. Není totiž den, kdy tady 
nejsem,“ směje se mladý činovník, kterého 
musí mít a má v legendárním „Ďolíčku“ každý 
rád pro jeho upřímnou povahu a nezpochybni-
telné pracovní kvality. V jeho případě reálně 
ožívá staré rčení, že každý pěšák má v torně 
maršálskou hůl. Jak vidno, nemusí to platit 
jen ve vojenských kruzích.

Nejlepším vysvědčením pro výkon práce 
kondičního trenéra je kurz u pana Kaplana 
na zmiňované Fakultě tělesné výchovy 
a sportu. A ten absolvoval Jakub Hrubý přes 
prázdniny na jedničku s hvězdičkou. „Pan 
Kaplan dozajista ztělesňuje špičku, co se 
týče kondičního tréninku v ČR. Připravoval 
mimochodem Spartu a poté i fotbalovou re-
prezentaci,“ zní ofi ciální stanovisko.

I když chtěl původně Jakub pracovat 
ve fotbalové „Slavii“, jejíž je věrným fanouš-
kem, určitě nelituje. V Bohemce od samého 

počátku dostává super prostor, aby osvědčil 
své schopnosti. „Fungoval tady prima mladý 
kolektiv trenérů, našel jsem okamžitě i společ-
nou řeč s vedením klubu,“ dává průchod své 
plné spokojenosti posila českých „klokanů“.

Přes kategorii U 6 / fotbalový „potěr“ / 
postoupil Jakub Hrubý během několika let až 
na pozici hlavního „kouče“ mládeže U 10, což 
už byla velká motivace a výzva. Ovšem mělo 
to drobnou vadu na kráse. Ta se jmenovala 
„komunikace s rodiči“. „Říká se, že bez nich 
to nejde, ale s nimi také ne,“ krčí rameny 
Jakub na základě vlastních zkušeností, „Dost 
jsem uvažoval, jestli na to stačím. Někteří ro-
diče jsou rozumní, ale existuje také dost těch, 
co své děti násilně protěžují a jsou přehnaně 
ambiciózní. Chybí jim soudnost a odmítají 
objektivní argumenty.“ Obrovské zkušenosti 
získal Jakub coby asistent trenéra U 18, kde 
zblízka nahlédl do útrob dospělého fotbalu. 
(Bez jazykové úpravy).

Dokončení v příštím čísle.

Na Guinessovku to ještě nebylo, ale starý rekord padl. Buzický turnaj v „Prší“ 
hostil pětapadesát milovníků karetního relaxu

Buzice - Velká sklenice domácích utopen-
ců. Taková je už od prvopočátku hlavní cena 
série turnajů v karetní hře „Prší“, které se 
konají na půdě staročeského hostince „U Či-
láka“ v Buzicích. Za zrodem tradice stál před 
nějakými deseti lety právě majitel hospůdky 
Petr Samec. Od té doby „prší“ pod střechou 
rodinného podniku dvakrát do roka- v únoru 
a listopadu.

Jestliže to během posledního turnaje 
někde zadunělo, bylo to tím, že „padl“ dosa-
vadní účastnický rekord z roku 2016. Tehdy se 
nechalo „čertovými obrázky“ unášet rovných 
52 milovníků hazardu, lehkého jako vánek. 
Teď jich usedlo za hrací stoly 55! Hospoda 
sice praskala ve švech, ale zážitek to byl 
přenáramný. Historicky poprvé se počet do-
spělých skoro rovnal počtu dětí. Příležitostní 
karbaníci sem přijeli a přišli vedle domácí 
obce z Blatné, Hněvkova, Tchořovic, Chlumu. 
Také ale z Chomutova a Prahy.

Klasicky silná byla výprava ze sousedních 
Skaličan. Tentokrát sice nedosáhla na „Huje-

rovy“ z proslulé české komedie „Marečku, 
podejte mi pero“, ale desítka lidí z jedné vsi 
představuje taky pěkné „numero“. Navíc 
expedice nabídla i nové tváře. Kupříkladu Sta-
nislava Solara, který napoprvé skončil na zla-
tém středu / 27. místo /. „My tedy prší doma 
hrajeme, hrajeme ho i s kámoši po brigádách 
na obecním domě. Jdeme však ještě dál- učí-
me se mariáš. Kantory nám dělají skaličanští 
karbaníci ze staré školy,“ pochlubil se pohodář 
Stanislav Solar. Výsledek neřešil: „Hlavní je 
se vůbec zúčastnit. I když nepopírám ta cena 
pro posledního- toaletní papír- to byla hodně 
silná motivace!,“ směje se.

Dvanáctiletý Vítek Sedlák z Blatné si 
tady v Buzicích zahrál prší už potřetí. Ten-
tokrát mu štěstena příliš nakloněna nebyla. 
V celkovém žebříčku to stačilo na 49. příčku 
a otvírák. Přesto projevil čiperný školák plnou 
spokojenost: „Hraju prší moc rád. Doma i se 
spolužáky o školních přestávkách. A daří se 
mi si i  pamatovat karty. Stejně tak v pexesu, 
které u mě boduje podobně,“ svěřil se po zá-
věrečném ceremoniálu Vítek.

Vítězství a velká sklenice utopenců 
tentokrát putovaly do Hněvkova. Konkrétně 
na adresu Lenky Vaňkové / 15 let /. Jak uvedla, 
bylo to její první vítězství na buzickém „Prší“. 
„A to sem s tátou jezdíme úplně od začátku,“ 
doplňuje rozradostněná teenagera, která prý 
utopence / ty ve sklenici, samozřejmě / děsně 
ráda. „Ještě si rozmyslím, jestli se podělím 
s taťkou nebo všechno sním sama,“ žertuje 
Lenka, co vedle pilných tréninků „Prší“ dříve 
zkoušela také žolíky.

Stříbrnou pozici zaujal buzický borec 
a synek hospodského Lukáš Samec / ne, 
žádná protekce. A korupce už vůbec ne. / Trio 
nejlepších doplnila Jitka Fořtová ze Skaličan.

Poděkování sponzorům, kteří akci podpo-
řili věcnými dary: Hospoda „U Čiláka“ Bu-
zice, Textil „Pod věží“ Blatná, „Svět krmiv“ 
Blatná, SIKO Čimelice, Železářství Blatná, 
Renata Fiňková- Blatná, „Svět dětí a sportu“ 
Blatná, Restaurace „Beránek“ Blatná, MOTO 
Finěk Blatná, Auto- Moto Jiří Bláha Blatná, 
Jiří Kolář- lesní a zahradní technika Blatná, 
Drogerie Blovský Blatná.

(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda 

Hráčské stoly byly obsazeny v hojné míře 
i dospělými

Utopenci tentokrát pršeli 15leté Lence Vaňkové 
z Hněvkova
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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 

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

28 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, cha-

lupy, 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 převodu nemovitostí - darovací, kupní, 
směnné... 

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

Vážíme si důvěry,  kterou nám projevíte!

Přijmeme vyučeného 

automechanika 
pro servis v Blatné.
Nástup možný po 

dohodě.

Info na tel: 603 732 579 
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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.
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Roman Šebrle - olympionik, kterého milují bozi
Kdyby žil Roman Šebrle mezi americkými indiány, dozajista by mu dali jméno „Ten, kterého milují bozi“. Jeho desetibojařská 
kariéra je totiž skutečnou „výkladní skříní“ československého vrcholového sportu. Neztratil se ani po odchodu ze sluncem zalité 
atletické scény, kdy svůj šarm a eleganci zúročuje v roli vynikajícího moderátora na půdě televizní stanice FTV Prima. Také 
jeho mimopracovní život vždycky překypoval harmonií a štěstím. Zkrátka - Romana Šebrleho asi skutečně milují bozi. Ale jen 
láska a přízeň z nadčasového světa nikdy nestačí. Vše, čeho Roman v životě dosáhl, si musel zasloužit a tvrdě vybojovat. Stát se 
slavným vždycky hodně bolí - duševně i fyzicky. A ve sportu to platí dvojnásobně.

Roman Šebrle udělal to, co by měl udělat každý profesionální 
sportovec, když už „přivane vítr osudu“ jeho čas. Jak říká staré 
japonské přísloví: „Člověk by měl umět odejít včas a dřív, než 
se stane směšným“. O nějaké směšnosti se v případě olympio-
nika takového formátu jistě nedá mluvit, je stále plný síly, elá-
nu a energie a strčí do kapsy o dvacet let mladší následovníky. 
Ale když klepe na dveře čtyřicítka, je dobré pozorně naslouchat. 
Ani bohové moc času nezlomí a jeho běh nezastaví. V Romanově 
případě sehrály podstatnou roli i zdravotní problémy, které profi  
sport provází stejně jako boháče plný měšec zlaťáků.
Roman se nesmazatelně zapsal do dějin československé atletiky 
především pokořením magické hranice 9000 bodů, čímž vytvořil 
rekord, který přežil éru 11 let jako světový a i po 15 letech zůstává 
rekordem evropským a národním. Otisk do chodníku sportovní 
slávy udělal Roman ve dnech 26. a 27. května 2001 v rakouském 
Gotsizu náběrem celkem 9026 bodů.
Jeho další „velkou ránou“ se stalo vítězství na LOH 2004 v Athé-
nách, kde „vyrobil“ dosud platný olympijský rekord 8893 bodů. 
Velmi úspěšný byl i v halových přeborech, stal se rovněž historicky 
prvním desetibojařem se 35 závody s celkovým součtem přes 8000 
bodů na osobním kontě. Metu extratřídy překonal absolvovanými 
20 desetiboji se součtem nad 8500 bodů. Zdolal také šestkrát exklu-
zivní hranici 8800 bodů a k 21. srpnu 2009 již 45krát 8000 bodů. To 
ho pasovalo do pozice v dějinách toho jediného z davů!
Své poslední slovo řekl v kariéře desetibojařského „Titána“ na  
startu  Olympijských her v Londýně, kde musel vzdát už po první 
disciplíně. V červnu roku 2013 s pokorou, ale vztyčenou hlavou 
svlékl závodnický trikot. Defi nitivně.
Roman Šebrle byl jako voják z povolání za mimořádné zásluhy 
na OH v Athénách 2004 povýšen do hodnosti majora. 
Roman Šebrle je v každém případě legenda. Jako opravdovou 
legendu ho zdobí skromnost, příjemné vystupování a pozitivní 
přístup ke všemu, co přináší každý nový den. Neví, co je pový-
šenost či dokonce pocit nadřazenosti, neumí se zlobit, je pohodář 
každým coulem. Přesně takhle reagoval na žádost o rozhovor pro 
naše noviny. Ten se uskutečnil v prostorách FTV Prima, která je 
teď Romanovým „chlebem“.
„Vy jste se, Romane, narodil v Lanškrouně. Jaké panovaly 
v době, kdy byl vaším domovem, v Lanškrouně podmínky pro 
rozvoj sportu a speciálně atletiky?“
„Tak my jsme žili v tomhle městě jen do mých tří let, pak jsme 
se přestěhovali do Rychnova nad Kněžnou. Ale kdybychom tam 
bývali zůstali, mému začlenění do sportovní sféry by to vůbec 
neprospělo. V Lanškrouně neexistoval žádný klub se zaměřením 
na atletiku, vlastně ani žádný důstojný stadión. Podmínky pro roz-
voj takových aktivit tedy dost tristní. Ale já jsem se začal atletice 
vlastně věnovat až od sedmnácti let, předcházel tomu fotbal. S tím 
jsem přišel do kontaktu už v šesti letech.“
„Určitě jste vyzkoušel řadu sportů než jste se plně specializoval 
na desetiboj….“
„Ano, a všechny mně moc bavily. My jsme měli ve škole skvělého 
tělocvikáře, nějakého pana Paštiku, a ten nás provedl vážně pes-
trým spektrem pohybových aktivit- atletikou, gymnastikou, há-
zenou, volejbalem, basketbalem a dalšími. Já jsem si navíc třeba 
s velkou chutí chodil zahrát tenis. Abych to řekl slovy básníka- 
„Vším, čím jsem byl ve světě sportu, jsem byl rád“.

„Svými sportovními výkony jste na škole určitě uváděl učitele 
v úžas. Ale jak to bylo s vaší žákovskou disciplínou a jak pevný 
v kramfl ecích jste byl v oblasti vědomostních předmětů ?“
„Tak mě si kantoři pamatují jako živé dítě, ale zdůrazňuji- jako 
zdravě živé dítě. Takže k nějakým klukovinám typu rozbitých 
oken a podobně určitě docházelo, ale všechno se odehrávalo 
v mezích nějakých norem. Škola sama o sobě mně bavila, učil 
jsem se dobře, takže vzpomínky na léta strávená v této instituci 
jsou jen a jen příjemné.“
„Jak zareagovala rodina na vaše rozhodnutí vydat se na dráhu 
sportovce ?“
„U nás to bylo úžasné v tom, že mi táta s mámou nechávali svobo-
du volby a v ničem mi nebránili.“
„Kariéra profesionálního sportovce je většinou spojena s daní 
v podobě zranění a úrazů. Vy jste prý byl ošklivě zraněn oště-
pem?“
„Tak to se jednalo o jedno z těch menších a lehčích poranění, kdy 
mně trefi li oštěpem do ramene. Ačkoliv se to nemá, já si oštěp 
sám instinktivně z rány vytáhl. Naštěstí hrot nezasáhl žádnou kost 
nebo sval, takže to, co mohlo skončit tragicky, dopadlo tak dobře, 
že jsem za dva dny už trénoval.
Mně spíš vždycky trápily svaly. Zhruba tak jednou do roka jsem 
si nějaký natáhl, což mně přibrzdilo při přípravě a závodech a mu-
sel jsem de facto začínat znova. Nějaký vážnější úraz jsem určitě 
neutrpěl.“
„Na internetu se píše, že pocházíte ze sportovní rodiny. Je to 
pravda?“
/ Smích / „Na internetu se píše leccos, nesmíte všemu věřit. To-
hle je právě jeden klasický nesmysl, který tam koluje. Tomu se 
vždycky strašně smějeme. Nikdy nikdo nebyl sportu tak vzdálen 
jako právě moje maminka - jen s výjimkou sledování přenosů, 
kde závodil její syn. To tatínek sport sleduje alespoň v televizi, 
je v určitém směru i jeho dost značný fanda, ale ani jeho by ani 
v mládí ani teď nikdo k nějakým sportovním úkonům nedohnal.“
„Na olympiádě v Sydney roku 2000 vám unikla zlatá medaile 
jen proto, že byla zrušena diskvalifi kace estonského závodníka, 
který měl udělat přešlap. Pociťoval jste to jako vážnou křivdu?“
„Když se dnes dívám - nevím, pokolikáté už - na videozáznam 
tohoto okamžiku, tak jasně vidím, že Estonec tehdy skutečně pře-
šlápl. To je bez debaty. Stejně tak bez debaty je, že jsem kvůli roz-
poruplnému rozhodnutí přišel o mé jinak první olympijské zlato.
Tehdy jsem to nijak emotivně neprožíval. Byl jsem spokojený 
s tím, že jsem získal stříbro a že vůbec medaili mám, protože 
s tímhle cílem jsem do Sydney jel. Žádný markantní rozdíl mezi 
dvěma drahými kovy jsem tenkrát nevnímal.
Dnes s odstupem let mně to už mrzí. Zvláště když se můžu kdyko-
liv přesvědčit, že padl špatné rozhodnutí. Jenže to se stává i v těch 
nejlepších kruzích. Takže se to může stát i na olympiádě.“
„O čtyři roky později jste si naštěstí „spravil chuť“ na olympiádě 
v Athénách. Tam už vám zlaté opojení nikdo nedokázal vyrvat.“
„Tam jsem už vyrážel s úplně jinými předsevzetími a úplně jinak 
naladěný. V té době jsem byl nejlepší na světě. Věděl jsem, že 
mám potřebnou formu, že můžu vyhrát. Takže už jsem čistě prahl 
po zlaté placce, nic jiného mně uspokojit nemohlo, šel jsem si 
prostě za svým snem.“



„Co jste cítil v okamžiku, kdy vám na bedně zavěsili kolem krku 
tu nejcennější trofej?“
„Napřed jinak. Nedávno se mi svěřil stejně úspěšný sportovec, 
že když vybojoval olympijské zlato, najednou ho zaplavil pocit 
prázdnoty. Protože prý dosáhl té nejvyšší mety a najednou neviděl 
smysl svého dalšího snažení.
To já jsem naštěstí nikdy nepocítil. Naopak jsem byl při slavnost-
ním ceremoniálu plný obrovského štěstí a nepoznaných emocí. 
Tahle euforie se mně držela nejméně celý další měsíc. No a pak 
přišel čas pracovat dál- a všechny další závody pro mě byly stejně 
důležité. Takže mě naštěstí žádná prázdnota nezpacifi kovala, já 
prožíval nejnádhernější chvíle kariéry.“
„Býváte přirovnáván svou buldočí vůlí, výkonností a přístupem 
k závodům k fenomenálnímu Emilu Zátopkovi. Takové srovnání 
musí znít člověku jako vyznamenání, musí potěšit.“
„Samozřejmě mně to těší, i když bych to srovnání asi trochu 
zlehčil. Emil- to byl prostě „pan“ atlet. Když ho zavřeli, dokázal 
i v cele na pár metrech běhat, a to každý den. Já bych tohle nevy-
držel! Maximálně možná týden.
Možná bylo mojí výhodou, že jsem vždycky na dráze trénoval 
na sto procent. Viděl jsem před sebou Mistrovství světa, viděl 
jsem olympiádu, nikdy jsem trénink nezabalil ani nevynechal 
i když to bolelo a věděl jsem, že to příště bude bolet ještě víc. A to 
mně zřejmě posouvalo pořád dál, zocelovalo jak fyzičku, tak vůli. 
Na druhé straně když jsem měl volný den, tak pro mě atletika na-
jednou neexistovala, totálně jsem ji vytěsnil z hlavy a prostě jsem 
měl volno. To ti mí předchůdci v čele s Emilem Zátopkem měli 
možná nastaveno jinak.“
„Vrátím se ještě jednou ke zmíněné zlaté olympijské medaili 
z Athén. Měla pro vás větší hodnotu ona nebo překonání magic-
ké hranice 9000 bodů- dosud atlety nepolíbené mekky desetibo-
je- v Rakousku roku 2001?“
„Tak o tu devítitisícovku se pokoušela celá řada vynikajících at-
letů, a marně. Když se to podařilo mně, samozřejmě vypukl gej-
zír euforie a štěstí, o tom není pochyb. Ale ve světě je vždycky 
a za všech okolností bráno přednostně olympijské zlato, to je jed-
nou hotová věc!
Můžete v takových USA vykládat na sportovním soustředění nebo 
závodě, že jste mistr nějaké České republiky, mistr Evropy, mistr 
světa nebo držitel světového rekordu. Oni na to tak nějak vlažně 
pronesou něco ve smyslu O. K. Je to neohromí, protože tam mají 
spoustu sportů a tím pádem taky spoustu různých mistrů tu ame-
rického fotbalu, tu baseballu. Ale když můžete říci, že jste olym-
pijský vítěz, okamžitě zbystří a začnou se o vás živě zajímat. Zlato 
z olympiády- to je prostě vstupenka kamkoliv!“
„Mimořádně úspěšný byl pro vás rok 2002. Co všechno pozitiv-
ního se během tohoto roku ve vašem životě odehrálo?“
„Tak to řeknu velice jednoduše a stručně- vyhrál jsem Mistrovství 
Evropy v hale, potom Mistrovství Evropy „venku“ a narodil se 
mi syn.“
„Jak jste se coby profesionální sportovec vyrovnával s nervozi-
tou a stresem?“
„Velice dobře. Vážně. Asi už to mám dané od pánaboha. Bez stre-
su a nervozity vlastně člověk při takové zodpovědnosti ani fungo-
vat nemůže. Jde o to, jak se s tím atlet srovná. Znal jsem spoustu 
kluků, kteří byli na důležitý závod perfektně připraveni, pak jim 
selhala psychika a všechno se pokazilo. Já jsem naopak podal 
vždycky lepší výkon s napjatými nervy než když jsem – v rámci 
možností- byl naladěný pohodově.“
„Vy jste se jistě zapojoval a zapojujete do různých charitativních 
projektů. Můžete o tom prozradit něco bližšího?“
„Tak nejsem vyloženě tváří nějakého speciálního projektu, ale když 
jde o to pomoci potřebným, tak si určitě čas udělám a jsem k dispo-
zici. Ať už se jedná o nafocení nějakého kalendáře nebo přítomnost 
či symbolickou účast na nějaké sportovní či společenské akci.“

„Prý jste se začal aktivně věnovat golfu. Jak vám to jde?“
„Dobře, dobře. / smích / „Teď jsem druhým rokem už v profi  třídě. 
I když volného času není na rozdávání, snažím se trénovat pilně 
a co nejvíc. Loni jsem se oháněl golfovou holí bez trenéra a zjistil, 
že to byla chyba, takže jsem to teď napravil. S golfem jsem začínal 
v Jižní Africe, což byla značná výhoda. U nás v Čechách je tenhle 
sport pořád hrozně drahý a svázaný nesmyslnými omezeními, což 
řadu hráčů odrazuje, čemuž se vůbec nedivím.“
„Jako reprezentant Dukly Prahy jste se zároveň stal vojákem 
z povolání a za své zásluhy na sportovním poli vás povýšili 
do hodnosti majora….“
„Tak voják z povolání už nejsem, ale samozřejmě „frčky“ majora 
považuji za čest a vyznamenání. Dukla Praha, která je spjata s mi-
nisterstvem obrany a lze ji plným právem označit za „výkladní 
skříň“ české armády, má své nejvýznamnější sportovce v hledáč-
ku a nabízí jim, aby oblékli „zelený kabát“. Tak to bylo i se mnou.
Jinak v Dukle Praha se člověk nemusí obávat o svou existenci. Má 
pravidelný fi nanční příjem a vůbec veškeré potřebné zázemí. Ten-
hle klub je absolutní špičkou pro pěstování a rozvoj tělovýchovy 
na vrcholové úrovni.“
„I u Vás platí, že změna je život. Z úspěšného atleta jste se pro-
měnil na elegantního a sledovaného moderátora televizní sta-
nice Prima. Za jakých okolností jste byl osloven, abyste rozšířil 
kolektiv známých obličejů tohoto média?“
„Prostě jednou jsem měl na mobilu zmeškaný hovor od paní Jitky 
Obzinové. Tušil jsem, že mi něco podobného nabídne, ale očeká-
val jsem spíše, že bych dělal „sporťáka“. No a bylo z toho mode-
rování hlavní zpravodajské relace!“
„Jak vzpomínáte na premiérové okamžiky před kamerou?“
„Bylo to samozřejmě těžké, nikdy jsem nic podobného ani ne-
zkoušel, nemám vystudovanou žurnalistiku, prostě zhola nic. Člo-
věk musí být neustále ve střehu a při téhle profesi existuje  tak 
strašná spousta zásad, kterých se musí moderátor vyvarovat nebo 
další strašnou spoustu zásad naopak striktně dodržovat, že by se 
o tom nechalo povídat další dvě hodiny. Dnes už se cítím „pevněji 
v kramfl ekách“ a chtěl bych věřit, že jednou se dopracuji k doko-
nalosti.“
„Romane, chtěl bych vám poděkovat za váš čas a vaši ochotu. 
Rád bych vám popřál, aby ten moderátorský chleba chutnal stej-
ně jako ten atletický a abyste zůstal pořád stejným pohodářem 
jako dosud.“

Roman Šebrle vládne kouzlem přitahovat pozornost statisíců lidí 
v tom nejlepším slova smyslu. Dokázal to jako špičkový spor-
tovec, který přepisoval dějiny vlastním potem, dokazuje to jako 
televizní hvězda. Bohové ho prostě milují.

Vladimír Šavrda
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