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Historie téměř detektivní

Od kreditora k poddanství
V roce 1601 bylo městečko Blatná povýšeno císařem Rudolfem 

II. na město. Znamenalo to, že se zvýšil jeho význam v krajině, avšak 
stále bylo poddanským městem. Tuto pozici dal poprvé pocítit městu 
Václav hrabě z Rozdražova, který ihned po ujmutí se moci v roce 
1604 vydal Řád konšelský a Pořádky v obci. V nich zdůraznil pravidlo 
„cuius regio, eius religio“ (čí panství, toho víra) a připomněl svou 
moc nad měšťany ve věci majetkové i právní, kdy mohl jako vrchnost 
rozhodovat o sňatcích, prodejích či stěhování. Měšťané se bránili 
proti těmto krokům vrchnosti, avšak třicetiletá válka, která zpustošila 
celou zem, zasáhla i blatenské ma-
jetky, a tedy i základy moci města. 
Na počátku 18. stol. byla obec tak 
zadlužená, že se první čtvrtina století 
nese ve znamení sporů s vrchností 
a snaze splatit dluhy.

Jakožto město se pokusila Blat-
ná vyvázat z dluhů půjčkou v roce 
1709 u Kašpara Antonína Reimara. 
Tento kreditor měl poskytnout 1000 
zlatých a na oplátku mu byl zastaven 
na tři roky pivovar a všechno obecní 
jmění, ze kterého měla být umořena 
půjčka i kontribuce. Po třech letech 
ovšem zjistili, že kontribuce nebyly 
skoro vůbec uhrazeny a dluh vůči 
Reimarovi se zvýšil o dalších 1000 
zlatých. 

Obrátili se proto v roce 1712 
na Jana Jindřicha Tipnerra, který 
měl poskytnout 3000 zlatých, aby 
splatili dlužnou částku Reimarovi. 
Za tento obnos znovu zastavili pi-
vovar, rybníky a všechny obecní důchody do té doby, dokud neumoří 
celý dluh i kontribuci. Navíc měl Tipnerr k dispozici dům ve městě, 
otopné dřevo a i koně k vlastní dopravě. Prakticky z něj město udělalo 
dalšího pána, kterému sloužil jejich purkmistr a primas.

Z této dluhové pasti se rozhodli dostat teprve po pěti a půl letech 
v roce 1717, kdy se konečně obrátili na svou vrchnost, hraběte Josefa 
Serényiho. Stěžovali si, že díky své strategii zchudli a že se jejich 
dluh neumenšil, ale naopak navýšil o dalších 1000 zlatých. Z toho 
důvodu žádali hraběte o 4000 zlatých, kterými by Tipnerra vyplatili. 

V opačném případě by museli opustit pro svou chudobu své domy, 
a tím by přišel i hrabě o své zisky z poddanských dávek. Někteří mu 
nabídli podobné podmínky jako v případně Tipnerra, avšak proti tomu 
se postavil Augustin Petržilka, který argumentoval, že purkmistr a rada 
města nejednají ve prospěch města a měli by spíš viset. Ostrou rétorikou 
sice urazil vrchnost, za což byl pohnán před soud, ale dosáhl toho, že 
obecní pivovar nebyl zastaven Josefu Serényiovi.

Proč ty rozepře kvůli další půjčce, když hrozilo městu větší za-
dlužení? Dalo by se říct, že se jednalo jen o štvavou kampaň proti 

vedení města, které přeci nabídlo 
stejné podmínky všem předchozím 
věřitelům, avšak v tomto případě by 
došlo k jisté změně. Serényiové již 
byli vrchností, se kterou bylo město 
svázáno staršími listinami udávají-
cími povinnosti a práva poddaných 
měšťanů. Mezi jinými zde bylo 
uvedeno právo šenkovat vlastní pivo 
v obecním pivovaru. Ostatní piva 
byla omezena na šenk v radnici. 
Výjimku tvořil jen panský hostinec. 
Navíc právě pivo představovalo 
velký zdroj peněz, neboť stejně 
jako chleba bylo konzumováno 
každodenně. 

Ve městě existoval ještě konku-
renční pivovar, a to vrchnostenský. 
Kdyby se dostaly oba pivovary 
do rukou vrchnosti, nic by nezabrá-
nilo Josefu Serényiovi jej sloučit se 
svým nebo jej jen poškodit natolik, 
že by zbyl jen onen vrchnostenský. 

Během celé doby by navíc musely i hospody městské šenkovat vrch-
nostenské pivo, neboť by stačilo jen snížit z měšťanského pivovaru 
produkci. Prostřednictvím piva by se měšťané dostali do tuhého 
poddanství, které je mnohdy mylně vykládáno jako nevolnictví. Na-
konec aby splatili dluh, půjčili si peníze od Josefa Serényiho. Pivovar 
v zástavě mu byl přislíben jen v tom případě, pokud by nesplatili svůj 
dluh do 1. června 1720, k čemuž nedošlo a město si zachovalo svou 
samostatnost po další léta.

 Petr Chlebec - Městské muzeum Blatná

Měšťanský pivovar
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ktual i ty

DOSLOVY
Blatenský rodák, literární vědec, pub-

licista a pedagog Jiří Janáček je autorem 
publikace „Doslovy“, kterou vydala v roce 
2018 Krajská vědecká knihovna v Liberci.

Jedná se o texty, kterými  Jiří Janáček 
původně doprovodil reedice 10 knih 9 
českých klasiků - Jakuba Arbese, Jaroslava 
Havlíčka, Karla Poláčka, Fráni Šrámka, 
Josefa Čapka, Eduarda Basse, Vladislava 
Vančury, Karla Čapka a Jana Weisse. Díla 
vyšla v Knižnici XX.století v nakladatel-
ství Knižní klub mezi lety 1998 a 2001. 
Doslovy Jiřího Janáčka jsou zpracovány 
s důkladnou znalostí textů a širokých 
souvislostí - určitě stojí za přečtení a jejich 
souborné vydání je zajímavý nápad.

V květnu 2017 oslavil Jiří Janáček 
devadesátku. Do další práce - Jiří Janáček 
se mimo jiné věnuje  historii divadla, vý-
znamným autorům a dílům české literatury 
a publikuje v regionálních i celostátních 
periodikách - přejeme hodně zdraví a úspě-
chů.    ZM

V BŘEZNU SEDLÁK STROMY OŘEZÁ-
VÁ, ALE KABÁT JEŠTĚ NESUNDÁVÁ

Čas masopustních rejů a veselí  vrcholí, 
již příští středa, tzv. popeleční, v křesťanském 
životě zahajuje čtyřicetidenní půst před Veli-
konočními svátky.

Dne přibývá, sluneční paprsky již dokáží 
pohladit. Příroda se pomalu probouzí ze 
zimního spánku. Samotné slovo březen  voní 
jarem.
JARO KRÁSNÉ KVÍTÍ VYNÁŠÍ, SVLA-
ŽUJE A TEPLO PŘINÁŠÍ

JARO je svou krásou a opojností právem 
považováno za nejkrásnější období v roce. Za-
čátek nového života. Dříve bylo našimi předky 
označováno také za začátek nového roku.
LIDOVÉ ŘEMESLO - VELIKONOČNÍ 
PRODEJ 
Doba předjaří a následných příprav 
na jarní svátky utíká stejně jako ostatní 
čas mílovými kroky. Proto jsme již nyní 
pro vás připravili velikonoční nabídku 
s prvními kraslicemi. Slaměné i proutěné 

ošatky, košíky, řehtačky, píšťalky, hliněné 
kuličky, to vše nás spojuje s jarními dny.
Otevřeno každou sobotu  9.00 - 14.00 hod
www.lidove-remeslo.cz, mob. 736765747, 
obchod@lidove.remeslo.cz
Nás tip na březen: růžence a desátky
MEDVĚDÍ ČESNEK V PRODEJI JIŽ 
TUTO SOBOTU!

Jak již jsme avizovali, opět prodáváme 
jarní sadbu medvědího česneku, jedné z prv-
ních jarních bylin, která je velice prospěšná 
našemu organismu. Nejenže chutná skvěle, 
ale pomocí ní si zachováte čilost, vitalitu 
a chuť do života.

Jen připomínáme, že byliny by měly být 
součástí našeho jídelníčku, ale i naší domácí 
lékárny. V  době předjaří  je ten správný  čas 
na sběr kořenů léčivých rostlin, protože  maji 
v tuto dobu největší sílu.
BŘEZNOVÉ MRAZY, NIKDY NESCHÁZÍ
BŘEZEN SE UMÍ KRÁSNĚ POUSMÁT, 
ALE TAKÉ ZAMRAČIT
BŘEZNOVÉ SLUNCE OD NOHOU STUDÍ
ZÁVĚJÍ SVATÉHO ALBÍNA (1. 3.) SE ZA-
PLAVUJE DOLINA

Eva Fučíková, lidové řemeslo

Odložená beseda
Besedu s hostem Blatenských listů, se spi-

sovatelem a nakladatelem Jiřím Padevětem, 
plánovanou na neděli, 24. února, jsme museli 
na poslední chvíli kvůli náhlému onemocnění 
našeho hosta odložit. Domlouváme se spolu 
a pravděpodobně najdeme nový termín besedy 
v druhé polovině května nebo první polovině 
června. Dáme včas vědět.

ZM

Petr Brod se narodil r. 1951 v Praze a v r. 1969 se s rodiči přestěhoval do Bavorska. 
Po maturitě v Mnichově studoval na tamní univerzitě politologii, dějiny východní a jihový-
chodní Evropy a žurnalistiku. Během studia absolvolal jednoroční pobyty na London School 
of Economics and Political Science /v Londýně/ a na Harvardově univerzitě /v Cambridge, 
Mass., USA/. Titul M.A. získal v roce 1977 na Univerzitě Ludvíka Maximiliána v Mnichově.

 V letech 1980 až 1987 pracoval v Londýně v různých odděleních rozhlasu a televize BBC. 
Poté až do roku 1993 působil v rozhlasové stanici Svobodná Evropa, zprvu v různých funkcích 
v mnichovském ústředí /asistent amerického ředitele, zahraničněpolitický redaktor v čs. oddě-
lení, editor/ a v letech 1990 až 1992 jako první stálý zpravodaj a vedoucí redakce SE v Praze.

 V letech 1993 až 1996 byl Brod redaktorem deníku Süddeutsche Zeitung v Mnichově. 
Po dvouleté pauze, kdy byl v Mnichově na volné noze, se v roce 1998 do tohoto listu vrátil 
a stal se jeho pražským zpravodajem.

 V letech 2000 až 2006 vedl Brod pražskou redakci BBC. V posledních letech je opět 
publicistou na volné noze a m.j. moderoval Historický magazin stanice ČT24. Pravidelně 
také vede debaty o současných a historických tématech v Oddělení pro vzdělání a kulturu 
Židovského muzea v Praze.

Brod je členem správních rad Česko-německého fondu budoucnosti a Nadace Židovské 
obce v Praze.

Upřesnění článku o Aloisi Podhájském
Šotkovi se podařil hezký kousek - změnil Oslavany na Oslovany. První pokus potlačit 

povstání v Oslavanech (major Zázvorka se 150 vojáků) byl neúspěšný, povstání potlačil až 
pplk. Sponer s 1500 vojáky. Při povstání došlo pouze ke zraněním jednoho četníka a na straně 
demonstrantů bylo 8 zraněných.
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Zprávy
z radnice

Ve srovnávacím výzkumu „Město pro byznys“ 
se město Blatná umístilo na třetím místě

Město Blatná si oproti loňskému roku o jedno místo polepšilo 
a skončilo ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys v Jihočeském 
kraji na třetím místě. Kladné body město získalo za vysoký podíl ma-
lých a středních fi rem, v části výzkumu, který hodnotí přístup veřejné 
správy, zaznamenala radnice skvělé výsledky v nejvyšší likviditě 
a nízké dluhové službě. První místo obhájil Písek, který se zasloužil 
především vysokým podílem právnických osob, vysokým podílem ma-
lých a středních fi rem. V rámci regionu má jeden z nejvyšších přírůstků 
obyvatel, stejně jako velmi vysoký počet studentů a učňů v odborném 
vzdělávání. Písek má také v celých jižních Čechách vůbec nejnižší 
dlouhodobou nezaměstnanost.

Srovnávací výzkum Město pro byznys za rok 2018 hodnotil již 
pojedenácté podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. 
Detailnímu zkoumání byla podrobena všechna města a obce s rozší-
řenou působností v České republice. Analytici agentury Datank, která 
za výzkumem stojí po datové stránce, dělili své hodnocení do dvou 
hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. 
Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. 
Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele ale i veřejnost je sesta-
vován unikátní žebříček nejlepších měst s největším podnikatelským 
potenciálem v ČR. 
Celkové pořadí Jihočeského kraje:
1. Písek, 2. Jindřichův Hradec, 3. Blatná, 4. České Budějovice, 
5. Kaplice, 6. Strakonice 7. Vimperk, 8. Milevsko, 9. Český Krumlov, 
10. Tábor, 11. Dačice, 12. Prachatice, 13. Soběslav, 14. Trhové Sviny, 
15. Vodňany, 16. Třeboň, 17. Týn nad Vltavou.

Pavel Ounický - místostarosta města Blatná 

V Blatné běží technický projekt zásadního 
významu
Na jeho konci bude celé město čerpat vysokorychlostní služby 
prostřednictvím nejmodernější technologie.

Blatná - Projekt, jaký nemá široko daleko obdoby. Také ho lze 
charakterizovat přirovnáním k „Velké internetové revoluci“. Klade 
si za cíl pokrýt kompletně oblast města Blatné sítí optických kabelů 
pro nadstandartní rozvoj telekomunikačních služeb, včetně přívodu 
nejmodernější technologie až do domácností samých. Spotřebitelům 

prakticky pěkně „pod nos“. Internet nové generace bude rázem do-
stupný všem obyvatelům Blatné.

Za velkolepou akcí, odstartovanou v roce 2015, stála od samého 
začátku fi rma KONET Blatná / tato společnost byla založena roku 2009. 
Po fúzi fi rem KONET, AITEX a MAXTEL roku 2014 sice vzniklo 
společenství „UNITED NETWORKS SE“, nicméně podle slov ředitele 
Karla Korbele stále vystupují na Blatensku pod starým názvem, který 
u místní veřejnosti již zdomácněl.“/

Prvopočátkem zajištění kvalitních služeb technického rázu bylo 
vybudování optické sítě po sloupech veřejného osvětlení. „Není to 
žádná paráda,“ připouští pan Karel Korbel, „Ale jiné řešení se roku 
2011 nenabízelo. Až bude náš projekt doveden do zdárného konce, 
veškeré výškové kabely, kterých se momentálně ve městě nachází ještě 
více než 10 kilometrů plochy, zmizí. Místo nich celá optická síť bude 
uložena v bezpečné hloubce pod zemí. A půjde opravdu- zdůrazňuji 
opravdu- o optické prvky, jejichž životnost se počítá na několik gene-
rací. Navíc každá potřebná oprava bude jednoduchá a vůči okolnímu 
prostředí naprosto šetrná,“ říká Karel Korbel.

Firma KONET koordinuje výkopové činnosti s rekonstrukcemi 
ulic a chodníků v Blatné. „Plníme tak závazek, že využijeme všech 
stavebních akcí ve městě k ukládání optických kabelů pod povrch. Jinak 
pro nás není samozřejmě problém v případě nutnosti pevnou osnovu, 
kterou musíme narušit bez součinnosti s městem, uvést do původního 
stavu,“ poznamenává Karel Korbel.

Celý kolosální projekt přijde na cca 10 000 000 korun. Návratnost 
je ovšem zaručena. „Chtěl bych také pochválit spolupráci se všemi 
zainteresovanými složkami ve městě. Nemá to prostě chybu. Tady 
v Blatné jsou jednoznačně úředníci i zastupitelé města lidmi na svých 
místech,“ dává průchod plné spokojenosti Karel Korbel. Vždycky 
tomu tak ovšem není: „Bohužel jsme se při nabídce našich služeb 
samosprávám setkali i s naprosto opačným přístupem. Neochotou, 
nezájmem,arogancí. Co je paradoxem, dostali jsme se také do stejné 
situace jako student Šimon Plánička v legendární české komedii „Slun-
ce,seno,jahody“, kdy nás zachraňovala farská kráva. Město nás odmítlo 
a jediný, kdo nám dovolil umístit naši technologii na svůj majetek, 
byl místní farář,“ kroutí se smíchem hlavou Karel Korbel nad poměry, 
přetrvávajícími leckde ještě z dob socialistického plánování a myšlení.

Blatná je - jak vidno - v tomto ohledu pokroková a tak její obyvatelé 
mohou počítat s nejkvalitnějším servisem informačních technologií, 
o jakém snili.
Stručný průřez projektem fi rmy KONET
Listopad 2013- úvodní studie,zpracovatel TAPAS spol. s.r.o. Dušan 
Kubeš
Únor 2014 - projednávání záměru výstavby sítě na zastupitelstvu 
města Blatná
2014- příprava projektu
Březen 2015 - zahájeny práce na realizačním projektu
Květen 2016 - hotový projekt
20. května 2016 - zahájeno územní řízení stavby
22.června 2016 - vydáno rozhodnutí o umístění stavby. Pokládka 
páteřní optické trasy - 1. etapa pokládky trubek
22.srpna 2016 - vydán souhlas se stavebním záměrem telekomuni-
kačních objektů
2016 - realizace prací na sídlišti Lomnice a okolí nové kruhové kři-
žovatky
2017 - realizace prací Topičská + Čechova
2018 - realizace prací na starém sídlišti+ stavba telekomunikačního 
objektu Na Bílé husi
Pokládku trubek prováděli zaměstnanci fi rmy ZAKOM Písek- fi rmy 
v tomto ohledu mimořádně svědomité a zkušené.

V letošním roce 2019 se počítá s ukončením první etapy celého 
projektu a odstartování druhé etapy. To obnáší vydání územního 
rozhodnutí a realizaci stavby v lokalitách Pivovarská, Vorlíčkova, 
Jiráskova, Písecká v okolí kruhové křižovatky. (Bez jazykové úpravy).

Vladimír Šavrda
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

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.

Vánoční stromek
Od Vánočních svátků uběhly již dva měsíce, ale ještě se k nim 

na chvíli vrátíme. K Vánocům patří kapr, dárky a také stromek, pod 
kterým nadílku od Ježíška hledáme. Velké oblibě se těší živé vánoční 
stromky, které lze před svátky pořídit téměř na každém rohu. Stromky 
jsou většinou z plantáží a školek, kde jsou pěstovány pro tyto důvody. 
Bohužel se najdou lidé, kteří stále chodí s pilou do lesa a riskují pokutu. 
Ale hlavně zabíjí zbytečně stromy v přírodě, které rostou několik let, 
a to jen proto, aby jim 14 dní dělal radost. 

Bohužel k takovému případu došlo i na vršku Kátlperk za Blat-
nou. Dotyčný hulvát podřízl krásný zdravý strom, kterému poté uřízl 
„pouze“ špičku, která zřejmě sloužila jako vánoční stromek. Pro ně-
kolikadenní potěšení jednoho člověka padl za oběť strom, který rostl 
několik let do své velikosti a mohl sloužit všem.

Chodník v SOU
Technické služby 

již v předchozích letech 
provedly opravy někte-
rých chodníků v Střed-
ním odborném učilišti 
v Blatné. I v letošním 
roce proběhla oprava 
části chodníku v areálu 
SOU. Povrch ze zhutně-

ného asfaltového recyklátu nahradila zámková dlažba Best Klasiko. 
Chodník usnadňuje chůzi studentům k nově vybudovaným učebnám.

Kontejnery na bioodpad - větve
Po zimní přestávce opět po Blatné rozmísťujeme kontejnery 

na bioodpad – větve.
Žádáme občany o vhazování pouze odpadu, na který je kontejner 

určen.
Pokud by na nějakém stanovišti docházelo k vhazování jiného 

odpadu do kontejneru, bude kontejner stažen a dále nepřistavován. 

Nová možnost studia na Středním 
odborném učilišti v Blatné

Střední odborné učiliště Blatná od září 2019 nově otevírá 
obor 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ v dálkové formě vzdělávání. 
Studium je určeno pro zájemce, kteří již získali střední vzdělání 
v jakémkoliv jiném oboru, jež mohou doložit výučním listem či 
maturitním vysvědčením.

Výuka odborných předmětů bude probíhat 1x týdně (odpole-
dne od 14 do 20 hodin) po dobu 2 let. Celkový rozsah výuky je 
stanoven na 200 až 220 hodin ročně. Mírně větší časová dotace 
bude věnována odbornému výcviku na dílně a menší část budou 
tvořit konzultace v učebně s podílem samostudia. Cílem je připra-
vit studenty na závěrečné zkoušky totožné jako mají absolventi 
denního studia. Po úspěšném absolvování obdrží absolventi výuční 
list v oboru a osvědčení podle vyhlášky č. 50/78 Sb. § 5 o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice.

Vzdělání v oboru Elektrikář dosud poskytovalo učiliště pouze 
v denní formě vzdělání pro žáky vycházející ze základních škol. 
Počty absolventů zdaleka nepostačují potřebám praxe. Ze strany 
zaměstnavatelů je po odbornících s tímto vzděláním enormní 
poptávka. Přitom se potřeba kvalifi kovaných elektrikářů do bu-
doucna bude dále zvyšovat, zejména s nastupujícím rozvojem 
elektromobilů. Při opravách těchto vozidel budou muset mít 
mechanici i elektrotechnické vzdělání, protože budou pracovat 
na elektrických zařízeních s nebezpečným napětím.

Z tohoto důvodu požádala škola o možnost poskytovat obor 
i v dálkové formě. Ž ádost byla podpořena Krajským úřadem 
v Českých Budějovicích a schválena Ministerstvem školství. 

Nabídka je určena dospělým zájemcům, pro které není reálné 
absolvovat denní studium. Zejména pro ně nabízí škola možnost 
doplnit si vzdělání v elektrotechnice dálkovou formou.

Bližší informace ke studiu najdete na
ww.soublatna.cz
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* Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky a zdravotnické prostředky 
hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků nebo zdravotnických prostředků 
dostupných na lékařský předpis ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj. v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní 
přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku nebo zdravotnického prostředku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. 
Úplná pravidla, jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce, jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.

Sleva až  
polovina
z doplatku  
na recept.
Pro každého.
Každý den.*

tř. J. P. Koubka. 110

Navštivte  
Dr.Max 
lékárnu  
v Blatné

pondělí–pátek 7.30–17.30
Otevírací doba

sobota 8.00–12.00

Studenti SOU Blatná navštívili fi rmu TESLA BLATNÁ, a.s.
Dne 12. února 2019 

proběhla odborná ex-
kurze studentů Středního odborného uči-
liště v Blatné ve fi rmě TESLA BLATNÁ, 
a.s. Exkurzi zprostředkovala po domluvě 
s vedením firmy vedoucí personálního 
úseku paní Margita Ozaňáková. Exkurze 
se zúčastnili studenti tříd 1. E, 2. E a 3. E 
oboru Elektrikář ze SOU Blatná s pedago-
gickým doprovodem.

Paní Ozaňáková nás uvítala v zasedací 
místnosti. Připravila nám stručnou prezentaci 
o fi rmě TESLA BLATNÁ, a.s. od založení 
po současnost a přiblížila výrobní program fi r-

my. Zmínila nej-
novější projekty, 
které se realizují 
ve Výzkumně-
-vývojové labo-
ratoři pro senzo-
ry a integrované 
senzorové sítě, 
viz obr., kterou 
tato společnost 
v y b u d o v a l a . 
Např. senzor vy-

klizení železničního přejezdu, viz obr., který 
detekuje překážku na kolejích železničního 
přejezdu a včas předává informaci, že pře-

jezd není volný. Nebo projekt Smart City, 
kde TESLA BLATNÁ, a.s. dodává senzory 
škodlivých plynů v ovzduší, teploty, tlaku, 
prachu. Prohlédli jsme si hasičskou uniformu 
se zabudovanými senzory a vyhodnocovací 
jednotku pro velitele zásahu. Nakonec paní 
Ozaňáková studentům sdělila doporučení, jak 
se úspěšně ucházet o zaměstnání, co uvádět 
v životopisu a motivačním dopisu. To ocenili 
zvláště studenti 3. ročníku oboru Elektrikář. 
Ti, kteří nepůjdou na nástavbové studium 
Podnikání na SOU Blatná, se již letos budou 
ucházet o zaměstnání.

Pak jsme se rozdělili na 2 skupiny. Tech-
nologové na SMT montážích pan Rostislav 
Vonášek a pan Jiří Diviš nám ukázali např. 
technologické pracoviště SMT pro povrcho-
vou montáž, klasickou a smíšenou montáž, pá-

jení dvojitou 
vlnou, funkč-
ní testování. 
Klukům se 
líbil provoz 
osazovac í -
ho automatu 
s  odbě rem 

SMD součástek z pásků, viz obr.
Nakonec nás technolog na rezistorech 

pan Petr Pěč provedl pracovištěm na výrobu 

rezistorů. Studenti viděli 
jednotlivé technologické 
kroky při výrobě dráto-
vých rezistorů v hliníko-
vém pouzdru, viz obr.

Velmi děkujeme paní 
Ozaňákové, panu Vonáškovi, Divišovi a Pěčo-
vi za perfektní výklad a strávený čas, pracov-
níkům fi rmy TESLA BLATNÁ, a.s. za vstříc-
nou atmosféru a vedení fi rmy za to, že exkurzi 
umožnilo. Studenti se seznámili v praxi 
s technologiemi, o kterých se učí a se kterými 
se setkají u závěrečných zkoušek. Též děkuje-
me dalším pra-
covníkům, že 
nám do výuky 
na SOU Blat-
ná shromáždili 
a darovali vzor-
ky  výrobků, 
které neprošly technickou kontrolou.

Bylo pro nás zajímavé vidět práci ši-
kovných českých rukou a to, že se ve fi rmě 
TESLA BLATNÁ, a.s. vyvíjí nebo udržují 
nejnovější technologie a v pěkném prostředí 
zaměstnávají pracovníci od dělnických pro-
fesí po odborné technické a vysokoškolské 
pracovníky. 
SOU Blatná, foto z e stránek http://www.tesla-blatna.cz/cs
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K zamyšlení Tomáše Hajzlera aneb Chovejme se k nim jako k dospělým!
Jednou za čas mne napadlo, podělit se 

s vámi čtenáři o nějakou zajímavost nebo ná-
zor, na který jsem narazil. Nápad ve mně zrál 
dlouho a tento krátký článek bude jakousi pr-
votinou. Doufám, že vás téma zaujme a určitě 
navážu i dalšími krátkými články. Tentokrát 
se bude jednat o téma svobody v práci aneb 
zaměstnanec nebo dítě ve škole.

Loni v říjnu vyšla v časopise Skautský 
svět zpráva, že proběhne volba na starostu Ju-
náka. Součástí časopisu byl rozhovor s Tomá-
šem Hajzlerem, který poukazoval na kvality 
leadrovství v protikladu s bossingem, přelo-
ženo mezi vůdcem-ředitelem a šéfem-bossem. 
Nejvíce mne zaujalo přirovnání zaměstnance 
k dítěti, kde popsal analogie v chování za-
městnavatele k podřízeným a učitele k dítěti. 
Chtěl tímto osvětlit výsledky sociologického 
výzkumu z roku 2009, který končil velice 
negativním závěrem: Pouze 13% zaměstnanců 
chodí do práce v ČR rádo a je motivováno 
vydat svou energii pro zkvalitňování práce 
samotné. Ačkoliv byl článek z Tomášova 
blogu starý devět let, byl pro svou aktuálnost 
otištěn i v loňském roce. Bohužel musím i já 
konstatovat, že nad některými body jsem se 
pozastavil, neboť jsem se s nimi již setkal buď 
ve vlastním přístupu k podřízeným, nebo i ze 
zkušeností podřízených z jejich zaměstnání.

V čem tedy viděl podobnost se školou, 
která do zaměstnání nepatří? Zde je několik 
bodů, jestlipak najdete analogii ve svém okolí:
1. Před zaměstnanci jsou skrývány interní 

informace a dokumenty. (Ještě přece z toho 
nemají rozum, ne?)

2. Chceme, aby se dovolovali o přestávku či 
dovolenou. (Už to slovo – „dovolit“.)

3. Chceme, aby si nosili potvrzení od lékaře, 
že byli nemocní. (Co když byli za školou?)

4. Kritizujeme je za to, že přišli pozdě nebo 
odešli dříve, než jsme si představovali. (Co 
si o sobě vůbec myslí!)

5. Máme pocit, že jim musíme slibovat odmě-
ny, když splní své úkoly. (Hodná holčička, 
hodný chlapeček! Tady máš lízátko.)

6. Taky jim hrozit, že nic nedostanou, když 
svůj úkol nesplní. (Jen se opovaž!)

7. Chceme, aby slepě poslouchali nařízení 
a hlavně nekladli žádné hloupé otázky. 
(Dokud je budeme živit, budou poslouchat.) 
Bodů bylo celkem 18, ale na to zde není 

prostor. Pokud budete mít zájem, najdete 
celý článek zde: https://blog.tomashajzler.
com/clanek/revoluce-chovejte-se-k-zamest-
nancum-jako-k-dospelym-lidem. Zde zmínil 
i brazilskou fi rmu Semca, která je představo-
vána jako vzor svobodné fi rmy. 

Je až děsivé s kolika podobnými pravidly 
se setkáváme v každodenním životě, aniž 
bychom je podrobili hlubší kritice. Při tom 
většina z nás nesnáší, když se k nám chovají 
jako k nesvéprávným dětem. Neházejme ov-
šem zodpovědnost jenom na vedoucí pracov-
níky, ale také na zaměstnance, kteří mnohdy 
přispívají svým jednáním k tomuto obrazu 
zaměstnance a zaměstnavatele. Nyní zůstává 
otázka, jak z bludného kruhu ven? Kdo by měl 
udělat první vstřícný krok ke změně poměrů? 
Ten, kdo nad nimi dozoruje nebo dozorova-
ní? A proč vůbec dělat z pracoviště školku? 
Teoreticky bychom mohli začít již ve škole 
budovat vzájemnou důvěru a společenskou 
zodpovědnost a nikoliv dozorčí stát.

 Petr Chlebec  

Domov Petra Mačkov

Výsledky  z obeslaných 
výtvarných soutěží 2018

arteterapeutka Hana Vydrová
Klientky
  1. ,,DDM Damián - listopad 2017“ - umístění -  Vladimír Richter
  2. ,,Čestický brambor 2017“ -  zvláštní ocenění  -  kolektiv
  3. ,,DDM Damián - prosinec 2017“ - umístění -  Tomáš Novák
  4. ,,Děti malují na konto bariéry“ - 2. místo - Veronika Moudrá
  3. místo - Petra Boudová čestné uznání  -  kolektiv - Petra Něm-

cová, Kristýna Kadlecová, Marie Pojslová, Jana Vítovcová, 
Simona Pavlíčková, Helena Pfeff erová 

  5. ,,Kladenská veverka 2018“ - 1. místo -  Helena Balazsová
  6. ,,DDM Damián - leden 2018“ - umístění -  Jana Láfová, Miro-

slava Orctová
  7. ,,Namaluj svého Anděla 2018“ -  zvláštní cena poroty  -  kolektiv

1. místo - Eva Volfová
2. místo - Jana Ratajová
3. místo  - Jana Láfová
speciální cena - Kamila Nováková
speciální cena - Marie Štíchová

  8. ,,Mandaly“ - umístění - Žofi e Peterová
  9. ,,DDM Damián - březen  2018“ - umístění -  Marie Kornouš-

ková
10. ,,Krkonoše očima dětí 2018“ - 1. místo -  Anna Křížová
11. „Lesy a příroda kolem nás 2018“ -  speciální ocenění -  kolektiv
12. ,,FAI Young Artists soutěže 2018“-  1.místo – Simona Pavlíč-

ková

2.místo – Eva Volfová, 
3.místo – Petra Boudová

13. ,,DDM Damián - duben  2018“ - umístění -  Eva Volfová
14. ,,Strašidla  2018“ - umístění - Jana Strnadová 
15. ,,Lidice 2018“ - čestné uznání -  kolektiv  
16. ,,Western klub 2018“ - S E M I F I N A L I S T É - kolektiv
Další výsledky výtvarných soutěží zveřejníme v příštím čísle.
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Dívka z trabantu aneb Kde soudruzi z NDR chybu neudělali
Bezdědovice - Kdo by neznal legendární 

hlášku z fi lmu „Pelíšky“, kdy herec Jiří Ko-
det v roli válečného odbojáře smutně pohlíží 
na zdeformovanou plastovou lžičku se slovy: 
„Kde jen soudruzi z NDR udělali chybu ?“ 

Takový trabant se ale „soudruhům z NDR“ 
docela povedl. Na něj si horká káva nepřijde. 
Pravda- tohle kdysi hojně rozšířené lidové vo-
zítko dnes potká našinec na českých silnicích 
málokdy. Všude se to hemží „zlými kapitalis-
tickými žihadly“. Ale přece jen tenhle „bake-
litový miláček“ ještě zcela nevymřel. Někomu 
náramně poslouží i dnes. Třeba takové Adéle 
Hajné / 16 let / z Bezdědovic na Blatensku. Ta 
už s ním dva roky jezdí závodně automobilové 
slalomy v kategorii juniorů. A jezdí zatraceně 
dobře. Mužská konkurence, které přece jen 
volant více sluší, z ní má pořádný vítr. Loni 
se Adéla Hajná stala ve své disciplíně 
mistryní České republiky !

Má být po kom. Její rodiče téhle 
retro atrakci propadli již před dvanácti 
lety. Vedle trabantů ovšem řezali a ře-
zají zatáčky i za skly dalších „sociali-
stických odpadlíků“. Mladá generace 
má pro ně jednotný výraz- pravěk. 
Na zaprášených tratích jsou ovšem 
škodovky, wartburgy a trabanty zlatem 
k nezaplacení. Navíc přinesly Adélči-
ným rodičům cenné kovy- třetí místo 
na Mistrovství ČR historických aut 
a vítězství ve třídě tamtéž byly jejich 
„motoristickým Everestem“. Nezůstalo 
ovšem jen u toho. „Máme doma plnou almaru 
pohárů,“ prozrazují unissono oba nadšenci, 
„Možná čtyřicet, možná i víc. Nahoru jsme 
je stěhovali na tři etapy,“ smějí se pohodáři 
z Bezdědovic.

Široko daleko jediná holka…..
Tak jako v poušti oáza je i Adéla Hajná 

na poli automobilového rallye velkou vzác-
ností. Prý „široko daleko jediná holka“. Jak 
snáší „pánové tvorstva“ fakt, že je tak často 
poráží ? „Většina je pohodová a přátelská. 
Ale najdou se mezi nimi taky machři, kteří si 
myslí, že nad ně není. Ti potom nejvíc soptí 
vzteky, že je vymydlila „šestnáctka“ s náušni-
cemi,“ poskytuje Adéla informace z kuloárů.

Aby „trabantová lady“ mohla ve svých 
šestnácti letech závodit v autě, je vedená 
jako profi  sportovec pod Automotoklubem 
Pačejov. Vlastní jezdeckou licenci pro celkem 
čtyři třídy. Její premiéru ve světě slalomů 
na čtyřech kolech prý doprovázely velké 
obavy a respekt: „Úplně jsem si zauzlovala 
ruce jako chobotnice. Nechápala jsem nic, co 
se okolo trabanta děje- ani kuželky, ani brány. 
Zuřila jsem, že mi to nejde. Pak mi ruply 
nervy totálně. Zastavila jsem předčasně auto, 
vyřítila se ven a práskla dveřmi s tím, že už 

dál nepojedu. Samozřejmě jsem ale příště jela 
zas. To nejhorší jsem už měla za sebou,“ vrací 
se Adéla Hajná k prvnímu ostrému startu.
Když jablko nepadne daleko od stromu

Prapůvodně chtěla Adéla jen vystřídat 
mamku v závodním voze „hlavy rodiny“ 
na pozici spolujezdce a navigátora. Ale to, 
co měla zakódováno v genech, ji samozřejmě 
dostihlo a neminulo. „Nakonec jsem se odhod-
lala k tomu sednout za volant. No- napoprvé to 
mohlo dopadnout hůř. „Jen“ jsem odřela auto, 
utrhla nárazník a rozbila sklo. To by bylo, 
abych nenašla něco, co se nechá pocuchat,“ 
vzpomíná na vůbec první metry v trabantu 
s humorem Adéla.

Aby se s tímto sportem důkladně seznámi-
la, otec ji doporučil slalom na uzavřené trati. 
A rodiče si nad křehkou dívkou, která dnes 

odbourává drsné chlapy jako na běžícím pásu, 
logicky vzali trenérský patronát. Nejen to- už 
odmala ji vštěpovali základy péče o vozidlo. 
„Dokážu si sama přehodit kola, zvládnu něja-
ké drobnější opravy. I benzín do nádrže dosta-
nu,“ žertuje Adéla, „To složitější za mně ale 
musí pořád dělat táta.“ V současnosti mladá 
závodnice trénuje jen jednou týdně o víkendu. 
„Přes týden bydlím na internátě a tam mám 
prostě smůlu,“ konstatuje Adéla. Tréninky se 
odbývají na louce nebo na letišti.

Adéla Hajná se na učilišti v Humpolci 
připravuje pro obor jezdec - chovatel koní. 
Z koňského sedla je prý nejkrásnější pohled 
na svět. O tom žádná. Co má ale pro Adélu 
větší význam ? Kůň nebo trabant ? „Kdybych 
si musela vybrat, dala bych přednost traban-
tu,“ pronáší s nadhledem úspěšná závodnice, 
„Kůň je jeden, ale pod kapotou jich přebývá 
padesát.“
Co závod, to pytel smíchu

Svatý Kryštof- patron řidičů- má určitě 
Adélu Hajnou rád. Moc rád. Proto je pro ni 
zatím každý absolvovaný závod, jak sama 
tvrdí, pytel smíchu. „Takové banality, jako že 
mi odešel startér nebo zapalování, neberu vů-
bec v potaz,“ mává rukou ozdoba a celebrita 
rallye, „To, že jsem si jednou přeházela rych-

losti nebo převrátila „bakelitového mazlíčka“ 
na dvě kola, okolí výborně pobavilo. Horší už 
to bylo, když mi v Janovicích nad Úhlavou 
ustřelil zadek a já se řítila na beton. Naštěstí 
to dopadlo bez následků. Jezdec přede mnou 
ovšem beton neminul. I on skončil díkybohu 
jen s úlekem.“

Opravdovou kuriozitu mezi jejími zážitky 
ze závodních tratí představovalo setkání s jed-
ním bodrým hostinským v nejmenovaném 
městě: „Moc si mně oblíbil a moc mi fandil. 
„Když vyhraješ, dostaneš ode mne panáka 
zdarma. Když prohraješ, platíš panáky celé 
hospodě,“ nechal se slyšet. Teď chce šenk 
zavřít. Ale já mu vzkázala, aby aspoň rok 
ještě vydržel, než tam zase budeme závodit.“
Bude řidičák problém? Bude boj s instruk-
torem?

Adéla se tak trochu bojí, že bude 
mít problém se získáním řidičského 
průkazu: „Jsem totiž zvyklá řídit jednou 
rukou. A asi nastane boj s instruktorem, 
protože mám už svůj styl a hrozně 
nerada si do toho nechám kecat. Od ko-
hokoliv,“ zdůrazňuje Adéla. Jinak svůj 
sport považuje za báječnou průpravu 
pro život na silnici. A na trabantíka 
nedá dopustit: „Jde o první rallyový vůz 
rodičů. Mamka mi ho pro štěstí a okrasu 
oblepila kytičkami, aby z něho udělala 
čistokrevné „ladies auto“. Asi to fakt 
funguje. Odjela jsem dvacet závodů 
a peřiňák praská ve švech. Poháry. Když 

se dostaví dobrá chvilka, poháry vyložím 
na zem, sednu si k nim a mazlím se s nimi oči-
ma,“ přiznává malou slabůstku Adéla Hajná.

Od prvního závodu, který ji vyšel asi 
tak jako dort z Čapkovy pohádky o pejskovi 
a kočičce, už uplynula drahná doba a Adéla 
se na závody vyloženě těší. „Nějaká tréma 
ve mně ještě přebývá, ovšem podstatně slabší. 
A když se potřebuji zklidnit, pustím si před 
odjezdem oblíbené písničky. To je lék,“ po-
znamenává houževnatá bojovnice.

Stejně jako mnoha talentovaným a úspěš-
ným mladým sportovcům dnešní doby chybí 
i Adéle sponzoři. V této souvislosti je vý-
jimkou Obecní úřad v Bezdědovicích, který 
přispěl na slibně se rozvíjející kariéru šest-
náctileté závodnice fi nančním darem ve výši 
10 000 korun.

Adéla Hajná z Bezdědovic zdaleka neřek-
la své poslední slovo. Právě naopak. Vždyť 
má před sebou celý život a podporu rodičů. 
A pak to hlavní- silnou vůli, energii a chuť 
něco dokázat. Jen jedno ještě tak trochu řeší: 
„Jsem zvědavá, který blázen si ke mně sedne 
do auta, když třeba ještě zrychlím“.

(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Adélce Hajné sluší mediální přezdívka LADY 
Z TRABANTU
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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 ]

SSPOLEK OBCˇANU˚  VERˇEJNEˇ  AKTIVNI´CH ZVE NA CESTOVATELSKOU PRˇEDNA´SˇKU 

Z CYKLU NEOBYCˇEJNE´  CESTY OBYCˇEJNY´CH LIDI´  

Pojďme pomoci lidem 
bez domova. PREVENT 
99 z.ú. se připojil 

ke kampani #hlavněpřežít
Zajímá vás osud lidí bez domova? Stáli byste o infor-

mace, jak jim účinně a rychle pomoci?
Nezisková organizace PREVENT 99 z.ú. se připojila 

ke kampani #hlavněpřežít, kterou spustila Česká asociace 
streetwork, z.s. Ta na adrese www.pracenaulici.cz vytvo-
řila manifest o třinácti bodech. Je to jednoduchý návod 
pro všechny, kteří chtějí pomáhat lidem bez domova, ale 
nevědí jak.

PREVENT 99 z.ú. se připojuje k manifestu i proto, 
že známe strasti života našich klientů, kteří žijí na ulici. 
Víme, jak je pro ně složité sehnat čisté oblečení. Víme, že 
postrádají dostupnou zdravotní péči nebo nemají zubaře. 
Líbí se nám, že manifest chce mj. oslovit lidi, kteří by 
bezdomovcům pomohli svými schopnostmi, nabídli např. 
holičské a kadeřnické služby, pedikúru či jiné služby, které 
mohou být lidem bez domova užitečné.

„Pomoci mohou nejen jednotlivci, ale samozřejmě 
i fi rmy, úřady nebo nejrůznější spolky,” komentuje Mar-
tina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork, 
z.s. „A nejde jen o peníze nebo jiné dary, svůj význam má 
i prosté projevení zájmu nebo snížení napětí, které vůči 
lidem bez domova ve společnosti bohužel mnohdy je.”

Česká asociace streetwork, z.s., která zastřešuje po-
skytovatele nízkoprahových sociálních služeb, plánuje 
na webových stránkách www.pracenaulici.cz  ještě vytvořit 
jakousi mapu pomoci, kde si každý bude moci ve svém 
regionu najít organizace a konkrétní aktivity, které se věnují 
lidem bez domova.

Kateřina Malečová Suková - PREVENT 99 z.ú., PR 
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KYTARY RESONET OZDOBÍ STÁLOU 
EXPOZICI BLATENSKÉHO MUZEA
George Harrison, Jimmy Page, John Paul Jones 
či Eric Clapton… Ať se to zdá jakkoli neuvěři-
telné, u všech těchto legend jste mohli nalézt 
stopu, která vás zavedla až do malého podni-
ku v Blatné. Slávu zdejších výrobků připomene 
část stálé expozice Městského muzea Blatná.
V roce 1947 začal s vývojem malých elektrofo-
nických pianek pan Ferdinand Michálek. Svůj 
podnik o rok později prodal Ladislavu Kořánovi 
včetně patentu elektromagnetického snímání 
zvuku. Ten společně se svým švagrem Vladimí-
rem Vlčkem vyrobili v roce 1949 první elektric-
ké piano na světě. Označili jej Resonet 506.
Ladislav Kořán potřeboval peníze, a proto na-
bídl svou licenci výroby piana do Kanady a 
Austrálie, za což jej komunistický režim uvěznil 
na 18 let v jáchymovských dolech. 

Podnik pokračoval dál a v roce 1955 Jan Hořejš 
vytvořil první model kytary Grazioso, kterou si 
oblíbil výše zmíněný George Harrison. V roce 
1958 vyjel tým Resonetu na světovou výstavu 
zažít si také svůj „bruselský sen“. Havajská ky-
tara Arioso, kontrabas Arco a kytara Grazioso 
získaly zlaté medaile.
Konec výroby kytar v Blatné nastal 1. ledna 
1962 na základě vládního nařízení, kdy se veš-
kerá produkce přesunula do Hradce Králové.
Vedle těchto legendárních výrobků se můžete 
těšit na mnoho vzácných exponátů a dokladů, 
které byly doposud očím veřejnosti skryté – 
dobové výrobky, připomínky řemesel a řeme-
slné práce a důležitých událostí, které utvářely 
historii Blatenska od roku 1620 až po počátek 
21. století. To vše dohromady bude představe-
no v duchu trendu nastaveného v předchozích 
dvou etapách, tedy poznání na základě vlast-
ního, vjemově komplexního prožitku.
Slavnostní otevření třetí etapy stálé expo-
zice Městského muzea Blatná proběhne ve 
čtvrtek 28. března od 17 hodin. Všichni jste 
srdečně zváni.

Zleva stojí: Linhart, Králová, pí. uklízečka, Žerebná, Berndorffová, Rachová, Mrázko-
vá, Vaněk. Zleva dole: Vaněk, Prokopec, Halák

 Těšte se

Zleva: Pan Vaněk s kytarou Grazioso, pan Linhart s kytarou Neoton, pan Vaněk s vari-
antou exportní “havajky” Arioso, pan Prokopec s kontrabasem Arco.

Pan František Linhart při montáži kytary 
Grazioso

STÁLÁ EXPOZICE 
MĚSTSKÉHO MUZEA BLATNÁ
OD R. 1620 PO SOUČASNOST

Slavnostní otevření proběhne
28. března 2019 v 17:00

ZMĚNA V DISTRIBUCI KULTURNÍHO 
KALENDÁŘE
Od března 2019 k vám bude kulturní 
kalendář doručován spolu s Blaten-
skými listy.
Konkrétně tedy dubnový 29. 3., květ-
nový 26. 4. atd. dle čtrnáctidenní 
periodicity Blatenských listů. Z těch-
to důvodů se však bude měnit i ter-
mín, do kterého bude potřeba zaslat 
podklady pro nadcházející KK. Již to 
nebude pravidelně každý 10. den v 
měsíci, ale v některých měsících se 
termín zkrátí. V případě, že budete 
chtít inzerovat vaši akci v KK, věnuj-
te pozornost údajům o nejpozdějším 
doručení příspěvků, uvedeným na 
zadní straně kalendáře.
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ulturní  kalendá ř

2. 3. SOBOTA 
MASOPUST
Blatná
8:00 – 12:00 | trhy v ulici Na Příkopech
12:00 – 12:45 | shromáždění masek u 
Kaplanky
12:45 | představení tradičních masek prů-
vodu tamtéž
13:00 | čtení rozsudku nad Bakchusem 
před muzeem a následně
MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM
Po průvodu | poslední rozloučení s Bak-
chusem – u Kaplanky, vyhlášení nejzají-
mavější masky

2. 3. SOBOTA | 21:00 |
ŠIBŘINKY S M. ZEMENEM
Hospoda Na Vinici

3. 3. NEDĚLE | 16:00 |
DIVADLO TOTEM: POHÁDKA 
O SMOLÍČKOVI
a také o jelenovi a lese
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

3. 3. NEDĚLE | 17:00 |
JAN ŠVEC: TŘI KRÁT TŘI
Galerie Sedmá kolej na železniční stanici 
Blatná 
Společenstvo ovocného stromu tančí a fi-
alová víla se probouzí ze 100letého spán-
ku. „Srolujte zem, pod ní je nová a krásná“. 
Vernisáž výstavy pražského výtvarníka, 
performera a tanečníka Jana Švece.
Vstup zdarma, pořádá navíc z.s.

4. 3. PONDĚLÍ | 18:00 |
KURZ ZDRAVÉHO VAŘENÍ – RYCHLE 
A ZDRAVĚ
Cvičná kuchyňka ZŠ J. A. Komenského   
Chcete jíst zdravě, ale nemáte na to čas? 
Právě na tento problém bude zaměřený 
březnový kurz. Ukážeme si přípravu extra 
rychlých jídel (tzv. dvacetiminutovek) ze 
zdravých surovin.   
Kurzy probíhají 1x měsíčně a nenavazují 
na sebe, je tak možné přihlásit se kdykoli. 
Lektorem je Ing. Jan Juráš. Přihlášky na ka-
lousova@ckvb.cz.
Cena kurzu 100 Kč

5. 3. ÚTERÝ | 19:00 |
Petr Kolečko: PADESÁTKA
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
Předprodej v IC Blatná

9. 3. SOBOTA | 20:00 |
BUDWEIS DRUNKEN BASTARDS, 
CHEERS!, BENJAMING´S CLAN
Hospoda Na Vinici
Koncert kapel

10. 3. NEDĚLE | 18.00 | 
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ: 
PETR BROD
Kulturní kavárna Železářství U Šulců 

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

6. 3. STŘEDA | 19:00 |
MRAZIVÁ POMSTA
Akční / drama / thriller | VB 2019 | 118 min. 
| mládeži do 15 let nepřístupné

8. 3. PÁTEK | 20:00 |
ZELENÁ KNIHA
Drama / komedie / road movie | USA 2018 
| 130 min. | mládeži přístupný

13. 3. STŘEDA | 19:00 |
CAPTAIN MARVEL
Akční / dobrodružný / sci-fi | USA 2019 | 
128 min. | mládeži do 12 let nevhodný

15. 3. PÁTEK | 20:00 |
SKLENĚNÝ POKOJ
Drama | Česko / Slovensko 2019 | 104 min. 
| mládeži do 12 let nevhodný

17. 3. NEDĚLE | 15:00 |
JAK VYCVIČIT DRAKA 3
Animovaný / dobrodružný / fantasy / ko-
medie / rodinný | USA 2019 | 104 min. | 
mládeži přístupný

V rámci celostátní akce „Březen – měsíc 
čtenářů a knih“ platí po celý měsíc amne-
stie upomínek a registrace nových čtenářů 
na rok zdarma.
Těšit se můžete i na malou knižní výstavu.

PRO DOSPĚLÉ
KNIHA NASLEPO ANEB KNIŽNÍ ŠTĚSTÍ

Po celý měsíc budeme mít přichystané dva 
košíčky s překvapením. V jednom budou 
kartičky s citátem, myšlenkou či moudrem; 
ve druhém pak zabalené knihy. Naši čtená-
ři budou mít možnost vylosovat si některé 
z našich knižních překvapení, to odnést 
domů a rozbalit. Náhodným výběrem tak 
mohou objevit žánr, který by si jinak nevy-
brali a nechat se příjemně překvapit.

 Zveme k příjemnému povídání všechny, kteří 
mají rádi prostředí naší knihovny.

ČTEME, PLETEME A... 
ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
5. 3.  ...SLAVÍME MDŽ
12. 3.  …VÍTÁME HOSTA
S Mgr. Jitkou Lojíkovou na téma TRÉNINK 
PAMĚTI
26. 3. LITERÁRNÍ ZÁJEZD
Jednodenní tematický literární zájezd po-
řádaný v rámci akce „Březen – měsíc čte-
nářů“, kde se účastníci nejen pobaví, ale 
něco se i dozví. Bližší informace a přihlášky 
od 11. března v blatenské knihovně.

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

15. 3. PÁTEK | 14:00 – 16:00 |
ZÁLOŽKY DO KNÍŽKY
Tvůrčí dílnička, při které si vyrobíme knižní 
papírové záložky.

 

1. 3. PÁTEK | 8:30 – 12:30 |
REGIONÁLNÍ KONFERENCE ŽÁKOV-
SKÝCH PARLAMENTŮ
Tentokrát na téma: Žákovský parlament 
jako součást obce
Pořádá ŽP ZŠ TGM Blatná

5. 3. ÚTERÝ | 17:00 |
KOCELOVICKÉ PASTVINY
Kavárna
Přednáška Jitky Štěrbové z Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR o Národní 
přírodní památce Kocelovické pastviny: se-
známení s unikátní lokalitou jedinečného 
hořečku, krátký výlet do minulosti, popis 
současného stavu a nastínění budoucnosti.  
Vstupné dobrovolné

7. 3. ČTVRTEK | 17:00 |
EKO MĚSÍC | „A PLASTIC OCEAN“
Kavárna
„Každým rokem vzniká 300 miliónů tun 
plastového odpadu. Pokud se situace ne-
změní, do roku 2050 bychom v oceánech 
mohli vidět plavat více plastu než ryb.“
Promítání dokumentu „A plastic ocean“ na 
který bude navazovat přednáška na téma 
předcházení vzniku jednorázových odpadů 
v našem každodenním životě. Přednáší Ing. 
Jan Juráš. 
Vstupné dobrovolné

8. 3. – 10. 3. | VÍKEDOVÝ KURZ ELENY 
TOMILINY
Velký sál
Tentokrát na téma: Cesta k harmonii, vnitř-
ní síle a dlouhověkosti. Elena Tomilina je 
aktivní členkou mezinárodní lékařské aso-
ciace Evropy a velice zkušenou terapeut-
kou. Kurz je vhodný pro uchazeče jakékoli 
věkové i fyzické kondice. Kapacita kurzu je 
omezena, přihlášky na oficiálních webo-
vých stránkách www.skolazdravi.eu.

10. 3. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI
O HOLČIČCE, KTERÁ ZLOBILA

 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum
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DIVADLO KASPERLE
Velký sál, KCAŽ
Taky se vám občas stane, že se prostě ne-
udržíte a musíte zlobit? Skočí vám na záda 
Škareďák Vztek nebo baba Zlomyslná a 
skřítek Neposlucha do ouška našeptává 
cosi o Království divočin, kde je možné di-
vočit a zlobit od rána do večera? To se líbí 
naší neposlušné holčičce Božence. Ona se 
chce stát královnou všech divočin a tak 
zlobí a zlobí... Jenže na scénu přichází paní 
Truda, která nemá ráda děti zlobivé a umí 
vyléčit všechny dětské „nemoci“! Autorský 
příběh plný legrácek, zlobení a odpuštění.

11. 3. PONDĚLÍ | 9:00 |
VLAŠTOVKIÁDA
Velký sál
3. ročník turnaje v hodu papírovou vlaštov-
kou
9:00 | registrace účastníků
Vlaštovkiáda se uskuteční ve velkém sále 
KCAŽ, soutěží se ve více věkových kategori-
ích, možnost vyrobit si vlastní vlaštovku v 
místě závodu.
Pořádá CKVB, DDM Blatná, SK Šneci Bělčice

12. 3. ÚTERÝ | 17:00 |
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA „MŮJ 
AFRICKÝ PŘÍBĚH“ s Hanou Hindrá-
kovou
Kavárna KCAŽ
Cestovatelka, spisovatelka a bývalá dob-
rovolnice Hana Hindráková si Keňu zami-
lovala natolik, že se tam stále vrací. Přijďte 
si poslechnout, co ji přivedlo do Afriky a 
jak se od dobrovolnictví dostala k psaní 
románů z afrického prostředí. Její poutavé 
vyprávění o Keni je doplněné fotografiemi 
a videem. Součástí besedy je i prodej ori-
ginálních afrických šperků, které vyráběly 
ženy z nairobských chudinských čtvrtí.  
Vstupné dobrovolné

14. 3. ČTVRTEK | 17:00 |
EKO MĚSÍC | WORKSHOP S JANOU 
HALLÓ – RECYKLOVANÉ PAPÍROVÉ 

KORÁLE
Ateliéry
Vstupné dobrovolné

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 je od 4. 2. – 28. 3. 
ZAVŘENÉ.

12. 1. – 31. 3. PO – PÁ | 9:00 – 17:00 |
MICHAL PROCHÁZKA – VODA
Výstava fotografií
KCAŽ, Galerie SPEKTRUM

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

6. 3. - 31. 5. | Galerie v Íčku 
Národní přírodní památka KOCELO-
VICKÉ PASTVINY 
Infocentrum Blatná
Fotografie nejen botanických zajímavostí 
této významné lokality.

4. 3. – 5. 5. 
HANA STORCHOVÁ – GRAFIKA
Výstava české grafičky, malířky a ilustrá-
torky, která má vazby na náš kraj.
Vernisáž v pondělí 4. 3. v 18:00
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

 Výstavy
VLAŠTOVKIÁDA
3. ročník turnaje v hodu papírovou vlaštovkou
9:00 – 9:20 | registrace účastníků
Vlaštovkiáda se uskuteční ve velkém sále KCAŽ, soutěží se ve více věko-
vých kategoriích, možnost vyrobit si vlastní vlaštovku v místě závodu. 

Pořádá CKVB, DDM Blatná, SK Šneci Bělčice

11. 3. PONDĚLÍ | 9:00 – 11:30 | 
Velký sál KCAŽ Blatná
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Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná

+420 603 247 601

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

  Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr

  Dovoz kameniva, písku, betonu

  Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,

 odvoz suti

  TATRA 815 sklápěč  + hydraulická ruka

Přijmeme 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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Ajax Amsterdam i Arsenal Londýn. Ale chtěl 
bych zůstat hlavně kondičním trenérem,“ 
zdůrazňuje mladík, který dobře ví, co chce. 
Pro působení v zahraničí je Jakub perfektně 
vybaven i po jazykové stránce: „Z angličtiny 
jsem maturoval. Mám za sebou i čtyři roky 
studia ruštiny.“

Nejprve ale musí Jakub dokončit „vejš-
ku“. „Pak bych pro začátek rád vyučoval 
na nějaké škole. Chci se zdokonalovat v oblas-
ti kondičního tréninku, udělat si licenci A tří-
dy. Nebráním se vůbec žádné další výzvě,“ 
poznamenává další z osobností, které dělají 
Blatensku tu nejlepší reklamu.

Na rodné Uzenice nezapomíná. Když se 
dostane domů, s potěšením zajde do místní 
hospůdky mezi chlapy a rád jim odpovídá 
na otázky ohledně fotbalu: „Na začátku roku 
jim tam vždycky zanesu sportovní kalendáře, 

které dostávám od velkých klubů. Jinak jsem 
to pořád já- normální venkovský kluk, jaké-
ho znali odmalička. Na nic si nehraju, mezi 
priority kladu skromnost,“ uvádí Jakub. Teď 
ho dokonce v Uzenicích oslovili, aby „na-
pumpoval“ trochu fotbalového umění a elánu 
do žil zdejší mládeže. Se zájmem o spolupráci 
se hlásí i město Blatná. A Jakub rád přijímá. 
Chce přece mít své pokračovatele, chce přece 
propagovat kopanou ve všech směrech!

Z fotbalových veličin prý nejvíc obdivu-
je Tomáše Rosického. Jednou třeba takhle 
uzeničtí kluci budou obdivovat jeho, protože 
všechno nasvědčuje tomu, že Jakub Hrubý to 
dotáhne hodně daleko. Obyčejný kluk z oby-
čejné jihočeské vísky už teď na sportovní oltář 
položil nedocenitelné bohatství.

(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

port
Vyznáním slávista, 
působností u Bohemky
Jakub Hrubý z Uzenic na Blatensku při-
pravuje v matičce Praze mladé fotbalové 
talenty pro vrcholový sport.
(Dokončení z minulého čísla)

Protože ještě vedl pohybově zaměřené 
kroužky na pražské sportovní škole a musel 
zvládat vlastní studium….. „Někdy jsem cítil, 
že je toho na mě docela dost,“ uznává Jakub 
Hrubý. Chvíli koketoval s myšlenkou odjet 
na zahraniční studijní pobyt do Portugalska. 
„Pak ale došlo na půdě Bohemians k dohodě 
o mé specializaci na kondiční tréninky,“ 
podotýká nadšenec, který se běžně setkává 
s fotbalovými hvězdami, jaké zná většina 
veřejnosti z ochozů stadiónů nebo televizních 
obrazovek.

Jakým způsobem si drží „od těla“ civili-
zační syndrom vyhoření tak vytížený mladý 
muž ? „Máme v Praze takovou studentskou 
partu, se kterou chodíme na kafe nebo 
na pivko,“ prozrazuje Jakub, „Co se koníčků 
týče- preferuji hudbu. Jako kluk jsem chodil 
do Lidové školy umění v Blatné. V patnácti 
jsme si s kamarády tamtéž založili kapelu, 
kde jsem fi guroval jako kytarista a zpěvák. 
Po třech letech jsme se sice rozpadli, ale 
dodnes se nás pár příležitostně schází a tro-
chu múzám zase „pouštíme žilou“. Dokonce 
jsme i uspořádali v Uzenicích koncert. Jinak 
chodím běhat, dělá mi dobře pobyt v sauně, 
bazénu, otužování….“
„Disciplína musí bejt“, říkával už dobrý 
voják Švejk

Disciplína je ve sportu základním pravi-
dlem. Pravidlem číslo jedna. Jak ji pěstoval 
a pěstuje u svých svěřenců Jakub Hrubý ? 
„Jako hlavní trenér jsem zpočátku musel 
někdy být i krapet drsnější. V týmu je třeba 
jasně stanovit, kdo je kdo v celém systému, 
jaká má práva a povinnosti. Postupem času 
jsem stanovisko přehodnotil. Když je v trénin-
kové jednotce fakt velký šum, tak zachovám 
klid a počkám si. Oni si pak sami uvědomí, 
že něco není dobře, utiší se a já s nimi můžu 
dál pracovat.“ Ve společenství hráči versus 
trenéři prý existuje dokonalá autorita a re-
spekt. „I kluci, kteří jsou oproti mně mladší 
o nějaké čtyři roky, mi vykají a oslovují mně: 
„Pane trenére!“

Sen o Ajaxu a Arsenalu
Jakub má jako každý člověk svůj sen. 

Pochopitelně fotbalový. „Je to vzdálená 
hudba budoucnosti, ale moc bych si přál to, 
co umím, „prodat“ v zahraničí. Lákal by mně 

Kondiční trenér Jakub Hrubý se mezi „Klokany“ cítí být doma



Co se děje v kuchyni bělčických šneků?
Bělčice - Šipkařům „Šneci Bělčice“ 

to v sezóně 2019 jde náramně od ruky. Se 
soupeři svádí perfektní souboje. A i když 
zrovna nezvítězí, odchází od terčů s obhá-
jenou stavovskou ctí. Ví, že cesta k úspěchu 
bývá trnitá a svízelná. A ví, že jedině pevná 
vůle a odříkání je dovede do cíle, čemuž se 
bezvýhradně podřizují.
Bubáků se Šneci nezalekli. V úspěšném 
tažení si své řekli i nováčci.

Bubáci Strakonice - už samotný název 
týmu naznačuje, že by se soupeři měli třást 
strachy. Na ŠK Šneky Bělčice to však neplati-
lo ani při prvních dvou střetech v sezóně 2019, 
teď tím méně. Prostě do toho šli po hlavě 
a zase vyhráli. Bubáci z toho asi museli být 
na infarkt.

Nicméně Bubáci rozhodně neprodali svou 
kůži lacino. První část zněla bělčickým jako 
rajská hudba, když vedli 6:2. V týmových 
hrách došlo k podělení a skóre poskočilo 
na 7:3.

Parta Šneků vytáhla při této příležitosti 
z rukávu nové trumfy. Jmenovali se Martin 

Havlena a Vojtěch Břeň a premiéra s bubáky 
jim šla náramně k duhu. I jejich zásluhou 
nakonec strakoničtí utrpěli porážku 7:11.

Základní sestavu tvořili Pavel Mašek, 
Martin Havlena, Pavel Zelenka a Petr Krstev. 
Lavička zůstala vyhrazena Vladimíru Maško-
vi a Vojtěchu Břeňovi.

Bubáci Strakonice prostě nemají na běl-
čické borce / zatím / páky. Setkání u terčů jim 
štěstí nenosí. 

(Bez jazykové úpravy).
 

Vladimír Šavrda
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Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb
přijme do svého týmu

všeobecnou zdravotní sestru.

 Požadavky:  
- úplné střední zdravotnické vzdělání ukončené 

maturitou, odbornou způsobilost
- bezúhonnost 
- empatii
- praxe v oboru gerontologie vítána.

Platové podmínky:
- plat dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
- čtvrtletní odměny
- zaměstnanecké bonusy (příspěvek na stravování 

z FKSP, penzijní připojištění, kupony FKSP)
Nástup možný ihned!

Přihlašovat se uchazeči mohou na tel. č. 318 682 614 
nebo 739 047 326,

e-mailem: info@domovbreznice.cz
Nebo osobně na adrese: Sadová 618, 262 72 Březnice

Dětský maškarní rej v Buzicích
Zamluvený DJ nečekaně ulehl, zaskakovat musel pan Krbec z večerníčku

Buzice - Daně a chřipka si nevybírají. 
Poprvé v historii dětských karnevalů na půdě 
buzické hospody „U Čiláka“ nepřijel objedna-
ný DJ. Nemohl- sklátila ho totiž chřipka, které 
bylo v té době všude plno. Adekvátní náhradu 
se na poslední chvíli nepodařilo zajistit a tak 
došlo na improvizaci. Obsluhu zapůjčené 
aparatury si vzal dobrovolně na svá bedra 
sám majitel hospůdky Petr Samec v kostýmu 
večerníčkového hrdiny pana Krbce. Na to, že 
není technicky příliš zdatný, jak sám přiznává, 
mu to ale šlapalo vesměs perfektně. A přítom-
ných cca 35 dětí tak o svůj oblíbený karneval 
nepřišlo a náramně si ho užilo.

Masek byl pestrý výběr. Přišla nerozlučná 
dvojka křemílek a vochomůrka, po zemi se 
proháněli svorně ještěr, princezny, pirát,kra-
vička, berušky a další povedené postavičky. 
Pořadatel, šenkýř a pan Krbec v jedné osobě 
nezapomněl při své produkci ani na legendár-
ní mašinku, která se vinula jako dlouhý, pes-
trobarevný had vnitřními prostory i sluncem 
ozářeným nádvořím.

Samozřejmostí „Čilákovských“ karnevalů 
pro drobotinu jsou zábavné soutěže. Ani letos 
tomu nebylo jinak. Na rozehřátí tancovaly 
dvojice s balónky mezi čely. Čtyři nejzdatnější 
páry, které si své balónky dokázaly uhlídat 
do konce první show, měly „tu čest“ utkat se 
v pojídání velkých koláčů. Byla to skutečně 
pastva pro oči sledovat, jak se dětské perličky 
usilovně posunují sladkou hmotou ke dvace-
tikorunové minci uprostřed. Ale asi největší 
úspěch mělo u malého publika tradiční podlé-
zání pod lanem. Směs veselých disciplín byla 
korunována klasickou „stoličkovou“.

Zlatý hřeb odpoledne představovalo 
vyhlášení nejhezčích masek. Tentokrát se 
nezávislá porota rozhodla učinit „králem kar-
nevalu“ malého hasiče Matouše Hulače, který 
byl ve svém převleku prostě nejroztomilejší. 
„Ještě jsem mu chtěl ke stejnokroji přidat 
hadici. Ale to bych riskoval, že o ni někde 
zakopne,“ poznamenal jeho tatínek Ondřej, 
který se šťastnou ratolestí ochotně zapózoval 
fotografům i s nádherným domácím dortem 
za první cenu. Dvojnásobný šampión z minu-
losti Tomáš Hanzlík / 6, 5 roku / z Blatné, který 
dokázal ohromit celou hospůdku senzačními 

kostými krakonoše a hastrmánka, se tentokrát 
musel spokojit s druhým místem. Tentokrát 
si coby medvídek přivedl i sestřičku Zuzanu 
/ 3, 5 roku / a společně vystupovali jako 
„Míša a Máša“ z televizní pohádky. Porotci 
velmi ocenili nápaditost kostýmů, důkladnost 
a nasazení, s jakými rodiče i babička sháněli 
doplňující rekvizity a fakt, že oba komplety 
byly od A až do Z ruční výrobou. „Tady nutno 
poděkovat naší babi,“ uvedla usměvavá ma-
minka Míši a Máši. Zmíněnými rekvizitami, 
které se sháněly ještě za minutu dvanáct, 
byly soudek na med a dřevěná včelka. Obě 
pohádkové osůbky se ještě svěřily s tím, že se 
jim ze soutěží nejvíc líbila stoličková. Hanzlí-
kovi si dost dobře nedokáží představit, že by 
na „Čilákovském“ karnevalu chyběli. Museli 
ho oželet jen loni, když se do rodiny vkradla 
viróza. „Umí děti zaujmout a pobavit. Chtěli 
bychom mu touto cestou poděkovat za krásné 
odpoledne nejen pro děti, ale i pro nás dospě-
lé,“ rozplýval se dědeček. Třetí dort v pořadí 
přiřkla porota nádherné berušce. S prázdnou 
ale neodešel nikdo. Kromě sladkostí za účast 
v soutěžích si po volbě nejhezčích masek 
odpoledne mohly děti „rozebrat“ drobné ceny, 
spočívající na stole u okna. Děti nikdo nemu-
sel pobízet dvakrát. Po vystaveném sortimentu 
se jen zaprášilo.

Večer pak byla zadní část hospůdky najed-
nou tichá a prázdná. Něco tu chybělo. A když 
se celá plocha za-
metla, nezůstala 
sebemenší stopa, 
že tady nějaký 
dětský karneval 
byl. Hlavně že 
ale dětské dušič-
ky dostaly své 
a zůstala v nich 
radost a uspoko-
jení. Proto se to 
všechno podni-
kalo. Díky bohu, 
že ještě existu-
jí dospělí, kteří 
obětují osobní pohodlí ve prospěch těch 
nejčistších a nejnevinnějších.

Poděkování sponzorům dětského karne-
valu v Buzicích: Šourková- ovoce a zeleni-
na Blatná, Šourková- květinářství Blatná, 
Maňasková- prodejna „Rozmarýna“ Blatná, 
Prodejna „Levandule“ Blatná, Miloš Rozhoň- 
Řečice, Jiří Vetešník- Blatná, Cihlová- textilní 
galanterie Blatná, Martin Jiskra- Buzice, To-
mášková- papírnictví a hračky Blatná, hospo-
da „U Čiláka“ Buzice, pekařství za OD Labuť, 
textil „Pod věží“ Blatná.

Mediálním partnerem akce bylo „Rádio 
Blatná“. (Bez jazykové úpravy).

Vladimír Šavrda 

Koláč soutěžícím párům náramně chutnal

Malý hasič Matouš Hulač 
si získal největší sympatie 

poroty

Hospoda „U Čiláka“ v Buzicích
zve všechny zájemce o karetní hry na

Turnaj

Křížová sedma
16. 3. 2019

Začátek ve 13.00 hod.

Od 20.00 hod. hraje
Contry kapela: TAMTY
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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 

Sedláček

  žaluzie všech         žaluzie všech       
     typů     typů

  sítě proti hmyzu  sítě proti hmyzu

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

Expert.cz – Blatná

NAJDETE 
NÁS NA FB

Jankovský
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