
Ateliérová a průkazková fotografi e, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy. 
Velkoformátový tisk do formátu B0+, černobílé i barevné kopírování a tisk do formátu 
A3 - katalogy, letáky, brožury, kalendáře. Velký výběr fotoaparátů, rámů, albumů, 
náplní do tiskáren. Blatná, T.G. Masaryka 112, tel. 383 423 492, foto@mako.cz

ČTRNÁCTIDENÍK
CENA 8 Kč

11. ŘÍJNA
2019

ČÍSLO

Ročník 30 (40)

17
BLATENSKÉ LISTY O PÁR DNÍ DŘÍV NEŽ VÝTISK A VŠECHNY STRÁNKY V BARVĚ NA http://blat.listy.ch.sweb.cz/

115. výročí ZŠ J. A. Komenského Blatná
Vážení čtenáři, koncem září před 115 lety byla naše škola slavnostně otevřena. My 

jsme si toto výročí připomněli Dnem otevřených dveří, který byl připraven na sobotu 
21. září. Zahájení bylo trochu netradiční, proto si vám dovoluji jej částečně ocitovat.

 „Vážené dámy, vážení pánové, milé děti,
krásná vystoupení našich zpěvaček 

K. a L. Pangrácových a B. Eiffl  erové doplněné 
o fl étnovou mezihru J. Komana, M. Flandery 
a T. Antoše zahájila naši dnešní slavnost 
ke 115. narozeninám naší historické školní 

budovy spojenou se Dnem otevřených dveří, 
na kterém bych vás jménem všech našich pra-
covníků i žáků chtěla co nejsrdečnější přivítat. 
Zároveň srdečně vítám místostarostu města 
Blatné pana Pavla Ounického i ostatní milé 
hosty, zástupce okolních škol, bývalé pracov-
níky i žáky, i vás všechny ostatní. Jsme rádi, že 
si dnes s námi připomenete významné výročí 
školy, a věříme, že se vám u nás bude líbit. 

Přesně ve čtvrtek 18. září před 115 lety 
byla poprvé široké veřejnosti otevřena naše 
škola, jejíž stavbu vedl stavitel Václav 
Nekvasil podle návrhu blatenského rodáka 
- architekta Karla Fialy. Již tenkrát se v kro-
nice psalo: „Nová školní budova jest nejen 

okrasou města Blatné, ale svědčí o pokroku 
ve školství širokému okolí.“ Hned následující 
ráno začal první vyučovací školní den a od té 
doby se ve školních lavicích vystřídaly tisíce 
dětí, žáků i studentů, protože tato krásná 
budova poskytovala během dlouhých 115 let 
nejen základní, ale i předškolní či maturitní 
vzdělání. V roce 1991 dostala čestný název, 
který užívá dodnes – Základní škola J. A. Ko-
menského Blatná.

I když se zvenku honosí historickým 
pláštěm, uvnitř neztrácí krok s novodobými 
požadavky současného školství, což budete 
moci posoudit během vlastní prohlídky. 

115. narozeniny byly tématem již koncem 
minulého školního roku, kdy se začalo s pří-
pravami oslav. Největší akcí bylo vyhlášení 

soutěže tříd „Hledejte s námi knihy, fi lmy a se-
riály ze školního prostředí“, jejíž cílem bylo 
jich najít symbolických 115, což se žákům 
nakonec povedlo více než dvakrát překročit 
a nalezli jich dokonce 244. Soutěž vyhrála 
třída V. B, která odevzdala rekordní počet 
419 hlasovacích lístků. I počátkem letošního 
školního roku výukou prolíná symbolická 
stopatnáctka.

Školu nedělá jen krásná budova, ale hlav-
ně velká školní rodina. Jako rodiče se pyšní 
úspěchy svých dětí, tak i naši pedagogové 
jsou hrdí na úspěšné zařazení svých svěřenců 

do samostatného života. Všechna tato péče 
je vždy doplněna nezbytným zabezpečením 
běžného provozu školy ostatními provozními 
a ekonomickými zaměstnanci a pracovnicemi 
školní kuchyně. Všem patří velké poděkování 
za přispění svým dílem ke splnění společného 
cíle. Velké poděkování patří i  zřizovateli 
- Městu Blatné, který nám svou podporou 

pomáhá udržovat naši školu tak půvabnou, 
jak je dnes.“                       (pokrač. na str. 5)
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ktual i ty

Na webu 
si můžete 

přečíst:
Desátý škvořetic-
ký žulák

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, chalupy, 

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

Zajistíme Vám bezstarostný prodej. 
Prezentace na nejvýznamnějších 

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

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

Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte! 

OPADÁ-LI LISTÍ DO POLOVICE ŘÍJNA, 
SVATÝ HAVEL NA POLI ZASTAVÍ PRÁCI 
A BUDE MOKRÁ ZIMA

Podzim již pevně sedí na trůnu a vládne 
celým krajem. Příroda se vybarvuje do nád-
herných tónů, které ještě umocňuje délka 
slunečních paprsků. Krajina klidně vydechuje 
a pomalu již zvažuje zimní spánek.
SVATÁ TEREZIE NASAZUJE ZIMNÍ 
OKNA (15. října)
PO SVATÉ TEREZE, MRÁZ PO STŘE-
CHÁCH LEZE
SVATÁ VORŠILA, JÍNÍ NASILA (22. října)
SVATÁ URŠULA PERLIČKKY ROZSULA, 
RÁNO VSTALA, POSBÍRALA, ANI JEDI-
NÉ NENECHALA
KDYŽ NA URŠULU A KORDULU VĚTRY 
DUJÍ, CELOU ZIMU NÁS NAVŠTĚVUJÍ

LIDOVÉ ŘEMESLO BLATNÁ NA TŘ. 
J. P. KOUBKA 3 POMALU PŘICHÁZÍ 
S VÁNOČNÍ NABÍDKOU

Letošní letní sezóna se již stává minulostí, 
poslední prázdninoví hosté ještě přijíždějí, aby 
obdivovali malebnost a nevtíravost blatenské-
ho zámku s jeho vodními scenériemi, krásu 
přírodního parku a neopakovatelných zákoutí.

Naše prodejna lidového řemesla již 
avizovala připravovanou vánoční nabídku, 

kterou by chtěla obohatit blatenský vánoč-
ní prodej. Vzhledem k pouze sobotnímu 
prodeji (9:00 -14:00 hod.) se čas nachyluje 
a adventní doba rychle přibližuje. Jistě se 
všichni snažíte zpomalit váš životní rytmus 
a stejně jako my již nyní přemýšlíte o tom, 
jak v letošním roce prožít vánoční čas se 
svými blízkými v blaženosti a pohodě.

Na co všechno musíte pomýšlet nej-
dříve? Jaké originální přání letos zaslat 
všem přátelům i za hranice naší vlasti, 
abyste zároveň upozornili na výjimečné 
schopnosti našich českých zlatých rukou? 
S přáním radostných a klidných svátků 
potom stejně tak vybrat malou pozornost, 
která nejen oko potěší, ale i duši pohladí. 
Zároveň připravit něco výjimečného pro 
vánoční tabuli a v neposlední řadě přispět 
něčím novým k výrazu vašeho domova. To 
vše můžete nalézt u nás, pokud budete ná-
vštěvou našeho prodeje pravidelně sledovat 
nabídku lidových českých Vánoc.

Náš tip na listopad: svíčky i ozdoby ze 
včelího vosku

POSVÍCENÍ, POSVÍCENÍ, PEKÁČ VONÍ 
PO STAVENÍ. PEPÍK VOLÁ Z VRÁTEK, 
PEKÁČ SLAVÍ SVÁTEK

Nastává čas posvícení, oslava celoroční 
práce, ukončení zemědělského roku. Alespoň 
tak to bylo za časů našich předků. My dnes 
máme posvícení téměř po celý rok. A proto 
oslavme tento svátek něčím výjimečným 
a méně kalorickým.

DÉŠŤ NA HAVLA, DÉŠŤ NA VÁNOCE
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Pozvánka 
na výlov rybníka 

Buzický
Blatenská ryba, spol. s r.o. zve všechny 

zájemce na výlov rybníka Buzický, který 
bude probíhat od pondělí 28. října do úterý 

29. října.
Připraven je bohatý kulturní program 

a rozmanité občerstvení. Přijďte ochutnat 
a koupit vynikající ryby a rybí výrobky.

Blatenská ryba, spol. s r.o., 
Na Příkopech 747, 388 01 Blatná

Tel. 383422511, www. blatenskaryba.cz
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Zprávy
z radnice

Informace ze 7. zasedání Zastupitelstva 
města Blatná, které se konalo dne 
25. září 2019
Na zasedání bylo přítomno 11 zastupitelů, 4 zastupitelé omluveni.
ZM po projednání
● vzalo na vědomí plnění závazných ukazatelů rozpočtu k 30. 6. 2019
● schválilo poskytnutí peněžitých darů – ocenění organizačního za-

jištění blatenské poutě
● schválilo rozpočtová opatření č. 38/19/Z – 55/19/Z dle předloženého 

návrhu
● vzalo na vědomí předložený harmonogram realizace akce Sběrný 

dvůr Blatná dle předloženého návrhu
● neschválilo záměr směny pozemku v katastrálním území a obci Blatná
● schválilo záměr směny části pozemku v k.ú. Blatná
● schválilo majetkoprávní vypořádání – směna pozemku v k.ú. Blatná
● schválilo prodej části pozemku v k.ú. Blatná
● schválilo prodej plynárenského zařízení (STL, plynovodů) v ulicích 

Za Malým Vrchem, Lipová a Habrová v katastrálním území a obci 
Blatná

● schválilo oddělení pozemku – ostatní plocha z pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, který je součástí svěřeného majetku příspěvkové 
organizace, a jeho vyjmutí z majetku svěřeného k hospodaření

● schválilo změnu hranic mezi k.ú. Chlum u Blatné a k.ú. Blatná
● schválilo uzavření protokolu předání novostavby vodního díla „ČOV, 

splaškové kanalizační řady a kanalizační přípojky, 2. etapa, 1. část, 
obytná zóna RD Jezárky ulic Řečická a Na Růžových Plantážích 
v k.ú. Blatná“

● souhlasilo se záměrem dostavby nám. J. A. Komenského Blatná, 
souhlasilo s výstavbou nového objektu veřejných WC, souhlasilo 
s demolicí stávajících veřejných WC, souhlasilo s provedením 
zadláždění prostoru po demolici veřejných WC, včetně realizace 
nových chodníků podél novostaveb domů, realizací výsadby stro-
mů, přesunem elektronabíječky, rozvodného el.pilíře a veškerého 
stávajícího mobiliáře a  zeleně a s demolicí stávající zdi nacházející 
se na části pozemku v k.ú. a obci Blatná dle předloženého návrhu

● vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 k zajištění udržování 
čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně zeleně v zá-
stavbě a ostatní veřejné zeleně a zrušilo obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2019

● schválilo plán kontrol Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blat-
ná na II. pololetí roku 2019 dle předloženého zápisu, vzalo na vědomí 
kontrolu zápisů ze zasedání ZM a  zápisů ze schůzí RM provedenou 
Kontrolním výborem Zastupitelstva města Blatná, vzalo na vědomí 
kontrolu příspěvkové organizace Mateřská škola Blatná, Vrchlické-
ho, provedenou kontrolním výborem Zastupitelstva města Blatná

Další zasedání zastupitelstva se uskuteční dne 30. 10. 2019.

Ing. Simona Sedláčková
tajemnice MěÚ Blatná

SVAZ  TĚLESNĚ  POSTIŽENÝCH v ČR z.s. , 
místní organizace Blatná

 Výlety STP Blatná
Na  2.- 4. května jsme připravili třídenní zájezd do Hodonína. První 

zastávka byla v Muzeu Moravského naftového dobývání, umístěné 
v bývalých kasárnách v Hodoníně, kde  je k vidění jak interiérová, tak 

exteriérová expozice 100-
leté těžby nafty na Slovác-
ku. Prohlédli jsme si malé 
nástroje, modely vrtných 
věží, historické naftařské 
památky, replika těžební 
trojnožky u prapůvodního 
ložiska Nesyt a mnoho map 
těchto památek. Dozvěděli  

se, jak o historii a způsobech těžby, tak i o tom, jak vlastně ropa vzniká, 
její chemické složení a také dopady těžby na životní prostředí. Po obědě 
jsme navštívili na Sloven-
ské straně, pouhých 5 km 
od Hodonína, zámek Holič, 
který byl do dnešní podoby 
přestavěn v období držení 
Lotrinských, od roku 1970 
je zámek národní kulturní 
památkou. Po velmi dlou-
hou dobu se o chátrající 
zámek nikdo nestaral, proto ještě dnes vypadá dosti odpudivě, ale 
i přesto je na co se dívat. Další zastávkou byla Strážnice se zámkem, 
kde si v zpřístupněných prostorách můžou návštěvníci prohléd-

nout historickou knihovnu 
s 13000 svazky knih, stálou 
expozici „Nástroje lidové 
hudby v České republice“, 
zámeckou kapli s historic-
ky cenným oltářem a nád-
hernou platanovou alej, 
údajně nejdelší ve střední 
Evropě. Ještě před ubyto-

váním jsme si prohlédli vinné sklepy  Petrov-Plže. K vidění je zde 
okolo 80 bohatě zdobených sklepů mezi horními a dolními návesními 
ulicovými zástavbami.

Druhý den se odjelo 
na prohlídku hradu Buch-
lov, jeden z nejstarších krá-
lovských hradů na Moravě, 
který sloužil jako ochranná 
pevnost. Je unikátní v za-
chování původních archi-
tektonických prvků přeměny strohého gotického hradu v pohodlné 
renesanční panské sídlo, které nebylo nikdy dobyto. Po obědě jsme 
navštívili baziliku Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cirila a Metoděje 
ve Velehradě, prohlídka byla s průvodcem. Den jsme zakončili pose-
zením ve sklípku s nádhernou cimbálovou hudbou a vínem s bohatým 
občerstvením.

Třetí den po snídani jsme 
navštívili nejstarší barokní 
zámek na Moravě, Slavkov 
u Brna s rozsáhlým parkem, 
několika bazény, fontánami 
a sochařskou výzdobou.

(pokrač. na str. 7)
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

Zemřelí – září
Sochor Karel nar. 1959, Závišín, úmrtí 5. 9. 2019
Bartůněk Karel nar. 1925, Hudčice, úmrtí 14. 9. 2019
Suchá Blažena nar. 1924, Čížkov, úmrtí 12. 9. 2019
Straka Jaroslav nar. 1949, Zámlyní, úmrtí 19. 9. 2019
Lobkowicz Prof. Dr. Nikolaus nar. 1931, Drahenice, úmrtí 19. 9. 2019
Zemanová Marie nar. 1925, Blatná, úmrtí 19. 9. 2019
Merhout Carol nar. 1950, Kasejovice, úmrtí 22. 9. 2019
Jestřáb František nar. 1939, Blatná, úmrtí 23. 9. 2019
Dolejš Miroslav nar. 1947, Blatná, úmrtí 27. 9. 2019
Prokopcová Marie nar. 1938, Nepomuk, úmrtí 27. 9.  2019

288
Pietní 

13:00 Holušice | 13.30 | 14.00 

Pietní 
M. Taliána (Palackého 141)

por. ruských legií J. Šavrdy 

15.30 u války

ELEKTROMOBIL ALKÉ ATX 330EH
Od letošního roku Technické služby města Blatné, s. r. o. pro svoji 

práci využívají nový elektromobil ALKÉ ATX 330EH N1.
Jedná se o užitkový elektromobil, který je vybaven ocelovou klecí 

pro nákladovou plochu se zadní vyklápěcí stěnou. Dojezd elektromo-
bilu na jedno nabití je 75 km. 

Elektromobil využíváme především ke svozu odpadu z odpadko-
vých košů rozmístěných ve městě.

Během téměř půlročního využívání elektromobilu měsíce provozu 
jsme nezaznamenali žádnou závadu a najeli jsme již přes 2 300 km 
(údaj k 27. 9. 2019) .

Pokud nesvážíme elektromobilem odpad z košů, tak ho využíváme 
k dalším potřebným jízdám: opravy ve městě, odvoz odpadu na sběrný 
dvůr apod. Z důvodu výborné manévrovatelnosti využíváme elektro-
mobil při pracích v objektu skládky Hněvkov.

Hodnota elektromobilu je 927 890,- Kč bez DPH. Nákup elektro-
mobilu podpořil Státní fond životního prostředí ČR částkou 600 000,- 
Kč. Technické služby tak ze svých zdrojů uhradily 327 890,- Kč.

Tento projekt je spolufi nancován Státním fondem životního 
prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra život-
ního prostředí.
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Léto na zámku Blatná ve znamení kultury
Zámek Blatná pro své návštěvníky během letních měsíců přichystal 
velmi pestrý kulturní program.

V letošním r oce jsme zpřístupnili nově zrekonstruované prostory 
v Rožmitálském a Rejtově paláci, a tak můžeme nabídnout 5 různých 
prohlídkových tras, v jejichž rámci se dozvíte o nejvýznamnějších 
rodech na Blatné, včetně současných majitelů zámku, rodině Hild-
prandtů. Jednou z nejoblíbenějších prohlídek je dětská prohlídka, která 
je přizpůsobena nejmenším návštěvníkům zámku. Děti se mimo jiné 
můžou podívat do zbrojnice, strážnice nebo loveckého salonku a celá 
prohlídka je zakončena výstavou princezen ve sklepení zámku. 

Jako každý rok jsme i letos připravili sérii nočních prohlídek 
ve spolupráci se skupinou historického šermu Morgana von Maxberg. 
Tentokrát se po zámku rozutekly neposlušné postavy z oblíbených knih 
a způsobily neplechu. Pokud jste se zúčastnili některé noční prohlídky 
během čtyř prázdninových víkendů, víte, že všechno dobře dopadlo 
a Sherlock Holmes, Robin Hood, Čachtická paní a další se nakonec 
spořádaně vrátili do svých knih.

I nadále pokračujeme ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou. 
Letos zámek Blatná navštívili 3 studenti z britského Oxfordu, kteří zde 
absolvovali svou pracovní stáž. Isabelle, Victoria a Dominic se aktivně 
zapojili do chodu celého zámku a měli na starost oblast markentingu, 
organizaci akcí nebo komunikaci s našimi partnery. Mimo jiné připra-
vili 2 koncerty skupiny La Calle, která se věnuje latinsko-americké 
hudbě. Díky tomu jsme mohli zažít atmosféru teplých jižních krajů 
při západu slunce nad zámeckým nádvořím.

Do Blatné také zavítali 
Martin Zounar, Martin Pošta 
a Bára Štěpánová se svými he-
reckými kolegy, kteří přivezli 
velmi povedené divadelní 
představení „Strašidlo can-
tervillské“ od Oscara Wilda, 
v režii Jaroslava Kříže. 

Velmi si vážíme toho, že 
jsme v červenci mohli přivítat 
slavnou vídeňskou filhar-
monii Donau Philharmonie 
Wien. Do Blatné se se svým 

orchestrem již podruhé vrátil 
dirigent Manfred Müssauer. 

Téměř 500 diváků si na zámeckém nádvoří užilo slavné melodie J. 
Off enbacha, F. Lehára nebo G. Bizeta.

Na tuto jedinečnou akci navázal srpnový koncert Symfonického 
orchestru Českého rozhlasu. Zámek Blatná hostil jednoho z nejlep-
ších českých dirigentů Marka Šedivého a skvělého trumpetistu Jiřího 
Houdka, kteří se svým orchestrem zahráli díla W. A. Mozarta, J. K. 
Nerudy a J. V. H. Voříška. 

D á l e  p o -
k r a č u j e m e 
v naplňování 
našeho cíle při-
vést do Blat-
né to nejlepší 
umění .  Naš i 
návštěvníci se 
již teď mohou 
těšit na spous-
tu kulturních 
akcí, které pro 
ně chystáme. V sobotu 7. prosince se na nádvoří zámku uskuteční již 
tradiční vánoční trh. Budete mít možnost užít si kouzelnou vánoční 
atmosféru a nakoupit produkty šikovných rukou v jedinečných kulisách 
našeho zámku. Ve spolupráci s Centrem kultury a vzdělávání Blatná 
pro Vás chystáme spoustu překvapení, proto sledujte naše webové 
stránky (www.zamek-blatna.cz), kde se brzy dozvíte více. 

Ivana Kurzová 
Zámek Blatná 

115. výročí ZŠ J. A. Komenského Blatná (pokr. ze str. 1)
Na závěr ještě zazněly recitace v po-

dání našich nejstarších – M. Zemanové, 
A. Schaff arzové a H. Tomanové. Několika 
milými slovy vše doplnil i pan místostarosta 
P. Ounický. Pak již na všechny čekalo malé 
překvapení v podobě veršovaného přání naší 
škole v podání několika žáků, pedagogů, 
rodičů či dalších pracovníků školy:
„Co ti popřát – naše školo Ať se tebou vůně linou,
do dalších let budoucích? do jídelny davy plynou.
Ať je v tobě žáků mnoho  Kuchařkám se každý den
Po vědění prahnoucích. zdaří oběd nejeden.
Hodní, živí, rozpustilí, Než zavládne večer klid,
všichni jsou ti přece milí. Přijde vždy čas na úklid.
Ať kantoři s chutí učí Ať vysmýčí všechna místa,
a žáci je neumučí. budeš zase pěkné čistá.
Každý přísný tak akorát, Ať jsi stále tolik krásná
s dětmi je vždy kamarád. za podpory města Blatná.

Ať rodiče ti stále věří, Ať mu děláš dlouho čest,
svoje děti ti vždy svěří. bude z něho město měst.
Přivedou ti za vrátka To ti přejem všichni spolu,
svoje milá robátka. máme rádi naši školu.“

Po upřímném přání si všichni návštěvníci 
mohli prohlédnout naši krásnou školu, nahléd-
nout i do prostor, které nejsou běžně přístupné 

(půda, zázemí školní kuchyně), vyzkoušet si 
některé připravené školní úkoly a zavzpomí-
nat si na svá školní léta. Srdečn ě jsme uvítali 
naše bývalé zaměstnance a zástupce okolních 
škol či spolupracujících organizací.

Dle zápisů ve školní kronice všichni od-
cházeli spokojení, což nám udělalo velikou 
radost.

Chtěla bych velmi poděkovat všem pra-
covníkům i žákům školy za jejich pomoc při 
přípravách dne otevřených dveří i při jeho 
vlastním průběhu. Další poděkování patří 
zřizovateli i všem spolupracujícím organiza-
cím a fi rmám.

Mgr. Jana Krapsová, ředitelka školy

Letní večer na zámku Blatná. Foto Pavel Drdel

Nádvoří zámku během koncertu SOČR.
Foto Pavel Drdel

Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Foto Pavel Drdel
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Studenti SOU Blatná na workshopu v CB Auto České 
Budějovice

Dne 23. září 2019 se studenti Středního odborného učiliště v Blatné https://soublatna.
cz s pedagogickým doprovodem vypravili na workshop do fi rmy CB Auto. Organizátorem 
akce byla Jihočeská hospodářská komora (JHK). Akce byla v rámci projektu Asistenční 
centrum – Impuls pro kariéru a praxi. Pro studenty byla zdarma. Workshopu se zúčast-
nili studenti ze tříd 3. A oboru Automechanik, 3. AE oboru Autoelektrikář a 3. E oboru 
Elektrikář.

Autobus nás vysadil před sídlem fi  CB 
Auto České Budějovice https://www.cb-auto.
cz. Ujala se nás pracovnice z JHK https://
www.jhk.cz a následně zaměstnanec fi rmy CB 
Auto. Ten nás provedl špičkově vybavenou 
profesionální autodílnou. Zde nám ukázal 
pracoviště Servis klimatizací. Zdůraznil vý-
znam kvalitního prachového fi ltru, předvedl 
přístroj na desinfekci klimatizace k odstranění 
bakterií v průduchách topení a moderní plnicí 
přístroje.

Dále nás přivedl na pracoviště Seřízení 
geometrie na voze s využitím 3D technologie 
včetně seřízení čidel pro jízdní asistenty, pak 
na pracoviště vybavené špičkovou svařovací 
technikou. 

Pracovník zdůraznil, že se fi rma rozši-
řuje o nové prostory (za okny vládl stavební 
ruch) a hledá vyučené aktivní automechaniky 
na pobočku v Českých Budějovicích. Hledají 
i méně zkušeného absolventa po vyučení (bez 

praxe) s ochotou naslouchat a učit se. Pracovní 
náplní jsou opravy a servis vozů. Studenti měli 
dotaz na mzdu. Pracovník sdělil, že mzda je 
složená i z úkolové složky mzdy dle výkonů. 
Naznačil, v jaké relaci se pohybuje rozpětí 
mezd. Dále sdělil, že příští rok budou zajišťo-
vat i některé servisní úkony pro elektromobily. 
Na dotaz odpověděl, že očekávaná životnost 
baterií elektromobilů je 7-8 let, kdy poklesnou 
na 80 % své kapacity. Pak se plánuje odkup 
těchto baterií do domácností a fi rem, kde mají 
solární systém. Každý článek bude sloužit, 
dokud nepoklesne pod 20 % kapacity. Dalším 
dotazem byl dojezd elektromobilu. Ten je až 
400 km za předpokladu, že např. v zimě si 
uživatel přes mobilní aplikaci před jízdou 
v zimě připraví a vyhřeje auto ze zásuvky, 
ne z baterií. 

Následně jsme se rozdělili na 2 skupiny. 
Jedna skupina se účastnila základního škole-
ní s materiály VW Academy o možnostech 
starších a špičkových moderních jízdních 
asistentů.

Druhou skupinu převzali dva pracovníci 
prodeje nových vozů. U svého stolu a po-
čítače seznámili studenty s problematikou 
objednávky nového vozu, nákupu doplňků 
předem, což vyjde levněji, než dodatečné 
úpravy. Studenti měli dotazy na operativní 
leasing, dále na nové emisní normy. Pracovník 

sdělil, že v USA emise řeší jinak než v EU. 
Např. v Kalifornii nesmějí jezdit osobní auta 
na Dieselův motor. Připomněl, že v EU jsou 
normy na osobní auta velmi přísné, ale neřeší 
se letadla a dopravní lodě, které zamořují 
ovzduší vyššími emisemi, než moderní osobní 
vozy. Také hovořil o kariéře v CB Auto. Sdělil, 
že je dobré vyučit se automechanikem či au-
toelektrikářem. Pro elektromobily bude nutná 
i profese elektrikáře. Pak vystudovat nástavbu 
ekonomického zaměření nebo střední školu 
v blízkém oboru. Následně  nastoupit jako 
automechanik (na servisní dílně, STK apod.) 
a teprve poté v kanceláři na pozici prodejce 

vozů, prodejce originálních náhradních dílů, 
pracovníka, který zajišťuje pojištění, servis 
a další administrativní úkony. Touto cestou 
šel i on sám. 

Poté, co se skupiny studentů prostřídaly, 
jsme poděkovali pracovníkům CB Auto 
za velmi dobře prezentované informace, které 
byly pro mladé studenty posledních ročníků 
učebních oborů přínosem. 

Autobus zajištěný Jihočeskou hospodář-
skou komorou nás bezpečně dopravil zpět 
do SOU Blatná. 

Text a foto SOU Blatná

SETKÁNÍ U VILY FIALY
Na víkend 28. a 29. září jsme získali 

povolení ke vstupu na pozemek a do vily 
na Vinici od městského úřadu. Hlavním cílem 
bylo pořídit zaměření a podrobnou fotodoku-
mentaci stavby a jejího aktuálního stavu pro 
vypracování stavebněhistorického průzkumu. 

Tohoto úkolu se ujala Ing. Arch Barbora 
Schmidová, pracovnice Národního památko-

vého ústavu, která s pásmem, lasermetrem, 
tužkou a papírem strávila u vilky oba dny. 
Odvedla obrovský kus práce, za ochotné 

sobotní asistence restaurátora nábytku, oken 
a dveří Jiřího Čermáka ze Spáleného Poříčí. 
Stavebněhistorický průzkum zpracováváme 
dobrovolně na vlastní náklady. Jeho výsled-
ky mohou posloužit pro kvalitní plánování 
postupné opravy této jedinečné kulturní 
památky.

Zpracování dat bude teď několik měsíců 
trvat, poté určitě připravíme veřejnou prezen-
taci. Například omítky zajisté skrývají příběh, 
který bude stát za to rozkrývat! Ukázalo se, 
že vlhkost zdiva budovy není nijak zásadní 
problém, problematická jsou některá místa 
v krovu. Jinak potřebuje vilka a její zahra-
da především pravidelnou, intenzivní péči, 
a může postupně fungovat, bude-li nám to ze 
strany vlastníka – města Blatná – umožněno. 

Vila Fiala - měření

Vila Fiala - pohled od východu

Vila Fiala - šablonová malba
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Přijeli se za námi podívat výletníci s or-
ganizací Prázdné domy z Prahy, která se 
věnuje mapování opuštěných budov po celé 

republice. Velmi si vážíme jejich nabídky po-
moci a těšíme se, že ji v budoucnu využijeme. 

Došlo i na další milá setkání - seznámili jsme 
se například s Barborou Koritenskou, která 
v nedalekých Prachaticích také několik let 
usiluje o záchranu zajímavé stavby – funkci-
onalistické Kralovy vily. Informace o tomto 
projektu naleznete na www.zivavila.cz. 

Veliký dík patří městu Blatná za umož-
nění této akce, zejména správci městských 
nemovitostí panu Jiřímu Kolářovi za ochotu, 
Prázdným domům za návštěvu a slib další 
podpory, Jiřímu Čermákovi a Báře Schmidové 
za profesionální, pečlivou a nezištnou práci.

Je vidět, že vila Fiala je místo, kde se lidé 
chtějí a mají scházet, které je stvořené pro 
setkávání u kávy, čaje, koláče a dlouhých roz-
hovorů o krásných věcech. Ale také místo, kde 

se rádi sejdou lidé, kteří jsou schopní a ochotní 
přiložit ruku k dílu. A že je to po dvou dnech 
opravdu vidět!

O průběhu víkendu jsme informovali 
i město Blatná. Budeme nadále usilovat 
o to, aby nám byla umožněna další pracovní 
i společenská setkání u vily Fialy. Vzhledem 
k náročnosti zpracování stavebněhistorického 
průzkumu jsme tento podzim museli poněkud 
omezit naše pravidelné pořady pro veřejnost. 
Doufáme, že se nám do Vánoc alespoň jedna 
přednáška se zajímavým hostem podaří při-
pravit. Budeme vás včas informovat. Děku-
jeme za Vaši podporu!

Za navíc z.s. 
Pavla Váňová Černochová

Vila Fiala - východní terasa

VISHAY ELECTRONIC spol. s r. o. závod ESTA Blatná hledá 
vhodného kandidáta na pozici:

Elektromechanik
Náplň práce:

● údržba výrobních strojů a zařízení
● provádění běžných a havarijních oprav
● elektroinstalatérské práce
● samostatné řešení vzniklých závad
● plnění úkolů dle požadavků nadřízeného
● dodržování BOZP, PO a pořádku na pracovišti

Požadujeme:
● SOU – vyučen v oboru elektro
● vyhláška č. 50/1978 Sb. § 6
● znalost v čtení technických výkresů a elektrodokumentace
● praxe v oboru min. 5 let
● uživatelská znalost PC (Windows, MS Offi  ce)
● manuální zručnost
● ochota a schopnost se učit
● ochota pracovat na směny
● spolehlivost, pečlivost
● řidičský průkaz sk. B

Nabízíme:
● práci na HPP u stabilní nadnárodní společnosti
● každoroční navyšování mezd
● náborový příspěvek 5000,- Kč
● příspěvek na dovolenou a Vánoce
● dovolená 25 dní + další dny za odpracovanou dobu
● dotované stravování
● příspěvek na dopravu
● věrnostní a jubilejní odměny
● příspěvek na životní pojištění nebo penzijní připojištění
● příspěvek na dětský tábor 

Dále hledáme vhodné kandidáty na pozici dělník v elektrotechnice (svářeče, 
pracovníky kovovýroby, lakovny, expedice, impregnace,…..)
Zájemci mohou volat 383 455 516, životopis na: Jana.Benesova@vishay.com.
nebo se přihlásit na stránkách https://jobs.vishay.com/

Výlety STP Blatná
(popkr. ze str. 3)

Zámek se proslavil uzavřením příměří 
po bitvě u Slavkova roku 1805. Po obědě jsme 
se již ubírali k domovu

Prohlídku kláštera Zlatá Koruna jsme 
naplánovali na 15. května. Podle klášter-
ních kronikářů založil Přemysl Otakar II 
Zlatou Korunu jako výraz díků Bohu, který 
mu umožnil zvítězit nad silnějším vojskem 
uherského krále. Opatství ve Zlaté Koruně 
patří k nejlépe dochovaným cisterciáckým 
klášterům v Čechách a klášter je od roku 
1995 prohlášen národní kulturní památkou. 
I v podklášteří se dochovalo několik středo-
věkých staveb, bývalý kostel, hospic, solnice 
a mlýn. Prohlídka s průvodcem byla zají-
mavá s množstvím informací o vybavenosti 
jednotlivých sálů, o dochovaných obrazech, 
fresek, štukatérské výzdobě. Druhá část 
výletu byla návštěva unikátního trojklášteří 
v Českém Krumlově, které zaujímá druhé 
místo co do rozlohy po krumlovském zámku. 
Expozice v bývalém minoritském klášteře je 
o historii řádu a vývoji klášterního areálu, 
v celách kláštera klarisek je expozice o životě 
středověkých řeholních sester. Také je zde 
Expozice pivovarnictví, kde jsme se seznámili 
se středověkým způsobem výroby piva

Výlet 25. června byl do Nových Hradů 
na prohlídku původně gotického hradu, 
který je nejnavštěvovanějším památkovým 
objektem v Jihočeském kraji. Hrad vlastnili 
rody Rožmberků a rodina Buquoyů, kterou 
připomínají místnosti prohlídkových tras 
od příchodu zakladatele rodové větve až 
po výstavbu nového zámku. V horním patře 
vstupní věže je expozice buquoyského sklář-
ství a původní rodová knihovna. Stálá expozi-
ce představuje historii hradu, města a krajiny 
novohradska. Po obědě v Horních Stropnicích 
jsme v Dobré Vodě navštívili poutní místo, 
kterým je označován kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie. Barokní kostel nechal postavit nad 
pramenem léčivé vody počátkem 18. století 

hrabě Buquoy. Léčivou vodu si odsud odváží 
poutníci i turisté nejen z Čech, ale i z ciziny, 
zvláště z blízkého Rakouska.

V termínu od 13. do 22. září se již po šesté 
uskutečnil relaxační pobyt v maďarských ter-

málních lázní HARKÁNY. Počasí nám přálo 
a vydařili se i fakultativní výlety „Pečená 
kachna“ a plavba lodí po řece Drávě

Za STP v ČR z.s. místní organizace Blatná
Milan Vrbský
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,  
 

p sobící na trhu již více jak dvacet let, 
Vám touto cestou nabízí zajišt ní 

ostrahy Vaší nemovitosti prost ednictvím pultu 
centrální ochrany za pomoci vlastních zásahových 
vozidel, v etn  možnosti montáže elektronického 

za ízení.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTO KÁPL s.r.o.

www.autokapl.cz

20%

10 %
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ulturní  kalendář

12. 10. SOBOTA | 20:00 |
KRAUSBERRY (MALÁ PARTA)
Hospoda U Datla
Koncert

15. 10. ÚTERÝ | 19:00 |
JMÉNO
Sokolovna Blatná, divadelní sál
V úterý 15. října v 19 hodin odstartujeme 
další divadelní sezónu v nově rekonstru-
ovaném sále blatenské sokolovny hrou 
francouzských autorů Ma�hieho Delapor-
te a Alecandra de La Patelliére JMÉNO. 
V režii Thomase Zielinského se vám zde 
představí herecké osobnosti české diva-
delní scény Jan Dolanský, Jana Janěková 
ml., Petr Lněnička, Linda Rybová a Roman 
Zach. Výborně napsané dialogy v jejich 
jedinečném podání vám zaručují skvělou 
zábavu.
Je možné mezi dobrými přáteli a příbuz-
nými skutečně mluvit o všem? Necháme 
se ovlivňovat konvencemi? Jak daleko ve 
svém liberálním postoji můžeme zajít? 
Jsou středostavovské předsudky stále na 
pořadu dne? A co se skrývá v naší rodinné 
historii?
Odpovědi na tyto otázky získáte a pevně 
věříme, že se s nadhledem zasmějete díky 
komedii JMÉNO.
Představení trvá 90 minut, vstupenky za-
koupíte v předprodeji v IC Blatná, nebo na 
www.ckvb.cz. Ceny vstupného od 300 Kč 
plné a 250 Kč zlevněné.

19. 10. SOBOTA
FUNKCE ŠROUBU, COMMODORE 64, 
AUTONOÉ…
Hospoda Na Vinici
Koncert kapel

20. 10. NEDĚLE | 17:00 |
VERNISÁŽ VÝSTAVY IVANY FAŠIA-
NOKOVÉ RAKOUŠOVÉ, 
ROZ. LIŠKOVÉ
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Vernisáž výstavy výtvarnice a animátorky 
s vazbami na náš kraj doplní povídáním o 
kresleném filmu Petr Fašianok.

24. 10. ČTVRTEK
DEN TURISTICKÝCH A INFORMAČ-
NÍCH CENTER
IC Blatná
Informace o všech službách, které naše in-
focentrum zajišťuje, přímo od nás.
Navíc také prodej a ukázka výroby pro-
duktů se značkou „Prácheňsko regionální 
produkt“ 
D. Hálová – dekorativní výroba ze skla
D. Koubková – dekorativní výroba z pedigu
M. Vodáková – pletené výrobky z drátu

26. 10. SOBOTA | 20:00 |
ZNOUZECTNOST
Hospoda U Datla
Koncert

27. 10. NEDĚLE | 18:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ – 
JAROMÍR ŠTĚTINA
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Spisovatel, novinář a politik Jaromír Štětina 
pohovoří na téma „Rusko jako bezpečnostní 
riziko“. Součástí besedy bude také promítá-
ní dokumentu Odvrácená strana světa.

11. 10. PÁTEK | 20:00 |
ROMÁN PRO POKROČILÉ
Komedie | Česko 2019 | 95 min. | mládeži do 
12 let nevhodný | v českém znění | 120 Kč

16. 10. STŘEDA | 19:00 |
RAMBO: POSLEDNÍ KREV
Akční/dobrodružný/thriller | USA 2019 | 
100 min. | mládeži do 15 let nevhodný | 
v původním znění s titulky | 120 Kč

18. 10. PÁTEK | 20:00 |
AD ASTRA
Sci-fi/thriller/drama/dobrodružný | USA/
Brazílie 2019 | 123 min. | mládeži do 12 let ne-
vhodný | v původním znění s titulky | 130 Kč

23. 10. STŘEDA | 19:00 |
PRAŽSKÉ ORGIE
Drama/komedie | Česko 2019 | 112 min. | 
mládeži do 15 let nevhodný | v původním 
znění s titulky | 120 Kč

25. 10. PÁTEK | 20:00 |
NÁRODNÍ TŘÍDA
Drama | Česko/Německo 2019 | 91 min. | 
mládeži do 15 let nepřístupný | v českém 
znění | 100 Kč

30. 10. STŘEDA | 19:00 |
STAŘÍCI
Drama/Road movie | Česko/Slovensko 
2019 | 85 min. | v českém znění | 120 Kč 

 

PRO DĚTI
Po celý měsíc si u nás děti mohou vyluštit 
zábavnou LUŠTĚNKU.

PRO DOSPĚLÉ
ČTEME, PLETEME A...

15. 10. ÚTERÝ |14:00 – 16:00 | 
háčkujeme hračky
22. 10. ÚTERÝ |14:00 – 16:00 |
seznamujeme se s časopisy v naší 
knihovně
29. 10. ÚTERÝ |14:00 – 16:00 |
jdeme do muzea

15. 10. ÚTERÝ | 17:00 – 20:00 |
JAK VYCHOVÁVAT HOLKY 
A NEPŘIJÍT O ROZUM?
Kavárna
Na semináři se dozvíte o klíčových obdo-
bích ve výchově dcery, o vývoji ženského 
mozku a důvodech typického chování 
děvčat. Seminář odpovídá nejen na příčiny 
chování holek, ale přináší i řadu podnětů, 
jak s děvčaty zacházet, aby se neponičilo 
jejich ženství a zároveň rodiče přežili jejich 
vychovávání bez úhony. Lektorka Vlaďka 
Bartáková.
Cena 250 Kč, kapacita max. 25 osob. Při-
hlášky na kalousova@ckvb.cz

18. 10. – 20. 10. PÁTEK – NEDĚLE |
VÍKENDOVÝ KURZ ELENY TOMILINY
Velký sál
Podzimní posílení imunity a péče o klou-
by. Podrobné informace podá a přihlášky 
vyřídí paní Marcela Veselá – vesela@info–
office.cz

21. 10. PONDĚLÍ | 18:00 – 20:00 |
KURZ ZDRAVÉHO VAŘENÍ
Cvičná kuchyňka ZŠ J. A. Komenského
Tentokrát na téma „Podzimní plody“. Jak 
efektivně a zdravě naložit s podzimními 
přebytky? Co dobrého se dá ještě uvařit z 
dýně hokaido, cukety nebo červené řepy? 
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.

22. 10. ÚTERÝ | 10:00 – 15.00 |
BURZA ŠKOL
Kavárna, velký sál
Prezentace středních škol a učilišť, určená 
žákům základních škol i jejich rodičům.

24. 10. ČTVRTEK | 17:00 |
POTRAVINY – JEJICH SLOŽENÍ 
A NAŠE PŘEDSTAVY
Kavárna
O označování potravin, jejich skutečném 
složení a námi nejčastěji nakupovaných 
potravinách pohovoří Ing. Pavel Smetana,  
PhD., vedoucí Katedry potravinářských 
biotechnologií a kvality zemědělských pro-
duktů na Jihočeské univerzitě v ČB.

29. 10. ÚTERÝ | 17:00 |
CESTOPIS VÁCLAVA MALINSKÉHO: 
VIA DINARICA, 1400 KM PĚŠKY 
BALKÁNSKOU DIVOČINOU
Kavárna
Trasa Via Dinarica je cesta, táhnoucí se 
nejdivočejšími a nejodlehlejšími místy Bal-
kánu a Evropy vůbec. 1400 km napříč Ko-
sovem, Albánií, Černou Horou, Bosnou a 
Hercegovinou, Chorvatskem a Slovinskem. 
Cesta o svobodě, o jiném vnímání času a 
vzdálenosti a o zbourání předsudků panu-
jících o bývalé Jugoslávii.
Vstupné dobrovolné

 Akce

 Kino

 Komunitní centrum

 Knihovna
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PRAVIDELNÉ AKCE
PO, ÚT, ST, PÁ

PILATES CLINIC A ZDRAVOTNÍ 
CVIČENÍ
Velká klubovna
Nově v KCAŽ pravidelné lekce Pilates Cli-
nic a Zdravotního cvičení s Terezou Maško-
vou. Více informací a rezervace na www.
tmaskova.net nebo na tel. 604 538 200.

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

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

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

PONDĚLÍ, SUDÝ TÝDEN | 15:30 – 16:30 |
KURZ PŘEDŠKOLÁČEK | od 14. 10.
Malá klubovna
Příprava předškolních dětí pro úspěšný 
vstup do první třídy.

NÁPRAVA ŘEČI | STŘEDY DLE TELEFONICKÉ 
DOMLUVY |
Klubovna
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
Série 12 lekcí, cena 1300 Kč
Přihlášky na 773 978 168, Radoslav Na-
hálka. Kapacita kurzu omezena. Max. 20 
účastníků.

ATELIÉRY:
Suterén 
17. 10. | 18:00 | Linoryt s Veronikou Tes-
kovou
24. 10. | 14:00 | Malba / Kresba s Lenkou 
Pálkovou
Přihlášky na kalousova@ckvb.cz nebo na 
775 602 094, cena 100 Kč, každý pátý vstup 
sleva 50 %

JAZYKOVÉ KONVERZACE
PONDĚLÍ | 17:00 – 18:00 |
NĚMECKÁ KONVERZACE
Malá klubovna
Lektorka: Jana Španihelová | 50 Kč/lekce

ÚTERÝ 
ANGLICKÁ KONVERZACE
Malá klubovna
18:00 - 19:00 pro mírně pokročilé 
Lektorka: Ludmila Růžičková/Denisa Kare-
šová | 50 Kč/lekce

STŘEDA | 15:00 – 16:00 |
FRANCOUZSKÁ KONVERZACE
Malá klubovna
Lektorka: Alena Marhavá | 50 Kč/lekce

STŘEDA | 17:00 – 18:00 |
ANGLICKÁ KONVERZACE
Malá klubovna
Tyto lekce jsou určeny pro začátečníky.
Lektorka: Denisa Karešová | 50 Kč/lekce

STŘEDA | 18:30 – 19:30 |
ANGLICKÁ KONVERZACE
Klubovna
Lektorka: Bohumila Hermannová, Jana 
Michálková | 50 Kč/lekce 

STÁLÁ EXPOZICE MĚSTSKÉHO MUZEA
OTEVŘENO | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
Nám. Míru 212
Historie Blatné a Blatenska od příchodu 
prvních lidí až po současnost

9. 9. – 31. 10. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
MYSLIVOST NA BLATENSKU
OK – OTEVŘENÁ KAVÁRNA KCAŽ
Historie a současnost myslivosti na Bla-
tensku. Autory výstavy jsou členové MS 
Lomnice Blatná

12. – 13. 10. | DNY OTEVŘENÝCH 
ATELIÉRŮ
Během těchto dní bude vstup do Městské-
ho muzea Blatná zdarma

14. 9. – 10. 11. ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
PAVEL BAŇKA: HLEDÁNÍ TICHA
LEONA TELÍNOVÁ: MALÝ LES
Městské muzeum Blatná
Výstava fotografií z krajinných cyklů z let 
1998 – 2018 od uznávaného českého foto-
grafa Pavla Baňky, který se též prosadil na 
mezinárodní fotografické scéně a jeho díla 
se stala součástí mnoha světových
sbírek. Leona Telínová je absolventkou 
ateliéru Pavla Baňky na Fakultě umění a 
designu UJEP v Ústí nad Labem. Její snový 
soubor fotografií Malý les byl vybrán do 
Otevřené scény Blatenského fotofestivalu. 

14. 9. – 10. 11.
EVA STANOVSKÁ: PRŮNIKY
Galerie v Íčku, Infocentrum Blatná
Hravé snímky od pravidelné účastnice 
Otevřené scény Blatenského fotofestivalu: 
„Dvě různé fotografie, dvě různé skuteč-
nosti. Souvisí spolu? Nechme prostor fan-
tazii a začněme si vymýšlet.“

29. 9. – 23. 11.
OLDŘICH BYSTŘICKÝ: ARCHITEKTon
Galerie Sedmá kolej, železniční stanice 
Blatná
Na nádraží se loučíme, očekáváme, vra-
címe, čekáme i míjíme. Vzrušení, napětí i 
nuda. Architektonický prostor to vše oba-
luje, rámuje, sleduje, ovlivňuje. Rotující 
obraz na motivy městských architektonic-
kých prostorů. 2D plocha přechází ve 3D.
Vernisáž výstavy umělce a performera Ol-

dřicha Bystřického.
Zdarma, pořádá navíc z.s.

5. 10. – 30. 12. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
PROLÍNÁNÍ
KCAŽ Blatná
Výstava fotografií členů fotoskupiny Spek-
trum Blatná doplněné poezií Jitky Dolejšo-
vé a Františka Tylšara.

1. 10. – 30. 11.
SAMETOVÝ HAVEL
Osobní vlaky na trase Strakonice – Blatná 
– Březnice
K třicátému výročí Sametové revoluce si 
připomínáme jednu z jejích nejvýznam-
nějších osobností, Václava Havla. Výstava 
prezentuje unikátní fotografie Kamily Ber-
ndorffové a Václava Kozlíka, kteří zachytili 
návštěvu Václava Havla v Blatné v roce 
1990. Fotografie doprovází výběr z Hav-
lových dramat a esejů, které napsal před 
rokem 1989.

OHLÉDNUTÍ ZA JIHOČESKÝMI KLAVÍR-
NÍMI KURZY 2019

První prázdninovou neděli, 30. června, 
zažila jihočeská Blatná mimořádnou kul-
turní událost. Na nádvoří blatenského 
zámku se uskutečnil benefiční koncert pro 
Nadační fond Profesora Pavla Pafka, a to v 
obsazení: Miroslav Sekera (klavír), Roman 
Patočka (housle) a Dagmar Pecková (mez-
zosoprán).
Tato událost dalece přesáhla hranice měs-
ta, kde se uskutečnila, a především zcela 
pokořila standardní úroveň kulturních akcí 
v malých městech. Koncert proběhl v rám-
ci 33. ročníku Jihočeských klavírních kurzů 
a zámecké nádvoří bylo zcela zaplněno jak 
návštěvníky koncertu, tak i vzácnými hos-
ty, mezi nimiž bylo možné zahlédnout na-
příklad významnou českou herečku a pa-
tronku kurzů Ivu Janžurovou, Prof. Roberta 

 informace o(d) nás

 Výstavy

Dagmar Pecková, Miroslav Sekera a Roman 
Patočka
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Lischkeho, baronku blatenského zámku 
Janu Germenis-Hildprandt a nemohl chy-
bět ani samotný Prof. Pavel Pafko.
Nepochybuji, že každý z návštěvníků byl 
ohromen atmosférou i úrovni jak organiza-
ce, tak především samotného koncertu, při 
kterém nebyl zastíněn ani jeden z vystupu-
jících. Dagmar Pecková nadchla svou ne-
uvěřitelnou energií a jedinečným hlasem i 
charakterem, Miroslav Sekera opět doká-
zal, že zaslouženě patří ke světové klavírní 
špičce a houslista Roman Patočka předve-
dl neuvěřitelný výkon, kterému tleskalo 
celé nádvoří.
Stejný koncert jsem měla možnost navští-
vit i o pár týdnů dříve v pražské Betlém-
ské kapli a domnívala jsem se, že vím, co 
mě čeká. Ale opak byl pravdou. Oba dva 
koncerty byly strhující a silné zážitky, při-
tom ale každý zcela jinak. Blatenskému 
koncertu dodalo na jedinečnosti zámecké 
prostředí i to, že se uskutečnil pod širým 
nebem. Publikum reagovalo nadšeně a 
atmosféra celého večera se nesla ve zna-
mení toho, že lidé přišli podpořit dobrou a 
důležitou věc.
Myslím, že závěrem lze bez nadsázky kon-
statovat, že benefiční koncert pro Nadaci 
Profesora Pavla Pafka nebyl vůbec žád-
ným malým krokem pro Blatnou, nýbrž 
opravdovým skokem, ať už pro její kultur-
ní život či jako důkaz toho, že Jihočeské 
klavírní kurzy už dávno překročily hranice 
lokální kulturní události. Nezbývá, než se 
těšit na další ročník!

Michaela Sikorová

Zážitky z Jihočeských klavírních kurzů, 
33. ročník (2019)

Ve dnech 29.června – 12.července se v 
Blatné opět konaly Jihočeské klavírní kur-
zy. Na třiatřicátý ročník se sjely téměř čtyři 
desítky frekventantů od těch nejmladších 
až po dospělé, kteří se klavíru věnují jako 
svému dlouholetému koníčku. Z celé Čes-
ké republiky, a dokonce ve dvou případech 
i z USA přijeli frekventanti, aby po dobu 
téměř dvou týdnů sbírali nové poznatky 
od předních českých klavíristů mladší ge-
nerace Veroniky Ptáčkové, Pavla Voráčka a 
Jana Bartoše nebo od vynikající pedagožky 
a hlavní organizátorky kurzů paní profe-
sorky Jany Korbelové. 

Aktivní i pasivní účastníci
Jedním ze zajímavých elementů klavírních 
kurzů je, že se jej mohou účastnit jak ak-
tivní zájemci, tak ti pasivní (posluchači), 
kteří na kurzech hledají jen inspiraci pro 
svoji práci u klavíru – ať už jako učitelé se 
studenty základní umělecké školy, nebo 
při vlastním rozvoji klavírních dovedností. 
Aktivní účastníci mají lekci jednou za dva 
dny a v případě zájmu mohou také navště-
vovat hodiny improvizace rovněž ve frek-
venci ob jeden den. Během dvoutýdenního 
klavírního kurzu mají možnost intenzivně 
rozpracovat nejedno klavírní dílo a učinit 
ve své interpretaci významný pokrok. Kaž-

dý z aktivních účastníků kurzu má na závěr 
možnost předvést výsledky své práce na 
závěrečném koncertě. 

Cvičebny s klavírem pro každého frek-
ventanta
Klavírní kurzy by nemohly úspěšně fungo-
vat bez skvělého organizačního zajištění. 
To blatenské probíhá opravdu bezchybně. 
Nezbytnou nutností každého aktivního 
účastníka je možnost pravidelně cvičit na 
kvalitní a dobře připravený klavír. Když se 
účastníků do Blatné na Jihočeské klavírní 
kurzy sjede téměř čtyřicet, je nutná dobrá 
koordinace cvičeben, lektorů a škol a dal-
ších zařízení, která klavíry dávají k dispozi-
ci. Aktivní účastníci měli během 33.ročníku 
k dispozici téměř dvacet klavírů a při stří-
dání v učebnách nebyl zaznamenán žádný 
větší problém nebo nedostatek. Při mož-
nosti cvičit více než 4 hodiny každý den tak 
mohlo být zaručeno, že každý frekventant 
uskuteční znatelný pokrok.

Nejen lekce u klavíru
Bohatý program Jihočeských klavírních 
kurzů není zdaleka naplněn jen individu-
álními lekcemi s lektory u klavíru. Pestrost 
kulturního vyžití je i v odpoledních a večer-
ních hodinách. Například letos byl součás-
tí kurzu Benefiční galakoncert pro Nadaci 
profesora Pavla Pafka, seminář Jana Bar-
toše o hudbě Clary Schumannové, koncert 
Veroniky Ptáčkové a Jakuba Šmída, či se-
minář Pavla Voráčka o klavírní tvorbě Ro-
berta Schumanna či poslechový seminář 
Jana Bartoše o slavných klavíristkách. Díky 
této pestrosti mají účastníci možnosti roz-
víjet svůj vkus, porozumění zákonitostem 
klavírní hry a nacházejí další a další zdroje 
inspirace. 

Pestrost účastníků, stejný cíl
Jak už bylo řečeno, do Blatné se sjíždí 
účastníci různých věkových kategorií i s 
různým zaměřením. Mladší účastníci kurzů 
jsou často ti, kteří mají ambice věnovat se 
hře na klavír dál při svých studiích – ať už 
na konzervatoři, nebo na hudebních aka-
demiích. Dospělí účastníci jsou pak ti, kte-
ří se hudbě věnují buď jako učitelé, nebo 
zcela ve volném čase. Všechny frekven-
tanty ale spojuje zájem a láska k hudbě. 
Díky malebnému blatenskému prostředí 
je během kurzů mnoho příležitostí scházet 
se neformálně ve volném čase. Důležitým 
aspektem Jihočeských klavírních kurzů tak 
jsou nová přátelství, která zde vznikají a 
přetrvávají. Kde přetrvává přátelství skrze 
hudbu, vzkvétá i hudba samotná – a proto 
se účastníci do Blatné na Jihočeské klavír-
ní kurzy už řadu let sjíždějí.  

Martin Langpaul, 
účastník klavírního kurzu

Poděkování za kurzy
Již druhým rokem jsem se s dcerou účast-
nila červencových klavírních kurzů v Blat-
né. Stejně jako v loňském roce i letos nás 
čekal od 29. 6. do 12. 7. bohatý program. 
Po zahajovacím koncertu následoval v ne-

děli benefiční koncert pro nadaci profesora 
Pafka, na kterém vystoupili pěvkyně Dag-
mar Pecková, klavírista Miroslav Sekera a 
houslista Roman Patočka. Výkony všech 
zúčastrněných byli fantastické, atmosfé-
ra koncertu výborná. Z dalších událostí 
nelze nevzpomenout skvěle připravené 
semináře pana Jana Bartoše a pana Pav-
la Voráčka, koncert pana Jakuba Šmída 
za klavírního doprovodu paní Veroniky 
Ptáčkové a ostatní akce. V celé Blatné pa-
nuje velmi přátelská nálada, děti pracují 
se špičkovými lektory, navazují zde nová 
přátelství, užívají si společně koncerty. Od-
polední úterní koncert  v domově seniorů, 
slavnostní koncert ve čtvrtek či závěrečný 
koncert přinesly radost nejen nám poslu-
chačům, ale i dětem samotným. Myslím, 
že klavírní kurzy v Blatné jsou skvělým 
projektem, který pomáhá některým dětem 
v rozjezdu jejich hudební kariéry, u všech 
pak rozvíjí zárodek něčeho krásného, co je 
bude provázet v dalších letech. Bylo moc 
příjemné v sobotu přijet a potkat znovu 
tolik příjemných mladých lidí, pro které se 
stala hudba společníkem na celý život. Dě-
kuji všem, kdo se na přípravě kurzů podílí 
a umožňuje nám tyto krásné chvíle prožít. 
Doufám, že se za rok opět shledáme. 

MUDr. Marcela Pýchová

POEZIOMAT V BLATNÉ

Po dlouhé řadě měst České republiky se 
i Blatná může pochlubit vlastním Poe-
ziomatem. Tento projekt pochází z hlavy 
kavárníka Ondřeje Kobzy, dříve známého 
svým projektem Piána do ulic. Díky inicia-
tivě Markéty Mrázové, Edvarda Oberfalce-
ra a Michala Štěpánka se můžete i vy při 
procházkách městem Blatná potěšit verši 
nobelisty Jaroslava Seiferta, Jana Skácela, 
ale i domácích - Luboše Vinše, či Václava 
Cheníčka. V době uzávěrky Blatenských 
listů ještě nebyl Poeziomat opatřen polepy 
se jmény básníků. Od pátku 11. 10. již bude 
grafika na svém místě.

Radek Řebřina
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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

Objednejte na telefonu:

774 257 568

Spolehlivý 
Internet 

 
v okolí

Nyní  

RYBÍ HODY A VYŘEZÁVÁNÍ
DÝNÍ U ČILÁKA

Tradiční rybí hody nabídnou gurmánům v buzické 
hospodě U ČILÁKA ve dne 27 - 28. 10. 2019 

pestrý výběr specialit z rybníků a tůní.
27. 10. se brány rybího ráje otevřou ve 14.00 hod.

28. 10. pak již v 10.00 hod.

A nádavkem překvapení pro děti!
27. 10. proběhne soutěž ve vyřezávání dýní.

Sraz soutěžících v 15.00 hod. U ČILÁKA.
Nejkrásněji vyřezané dýně budou odměněny.

12.10.2019  
HUBERTOVA JÍZDA  

V BUZICÍCH 

 Srdečně Vás tímto zveme již na 21. ročník Hubertovy jízdy.  

Startujeme v sobotu 12.10.2019 v Buzicích od 11:00 na louce 
za penzionem U Kohoutka.  
Soutěže a zábava pro jezdce i diváky po celý den. 
Večer od 21hod se koná v penzionu tradiční  jezdecký soud, 
kde k poslechu a tanci bude zpívat Jaroslav Parči.  

THE HORSE SHOW Miloslava Simandla - předvedení 
partnerství koně a člověka na nejvyšší úrovni. Koně cvičí ve 
volnosti drezurní i cirkusové prvky. 
Hosté: Viktor Dyk a členové kapely WAW 
Informace na telefonu:  
725 912 912 

email: ukohoutka@seznam.cz 

Budeme se moc těšit na Vaši účast, ať už s koněm nebo bez 
koně! 



Ročník 30 (40) Blatná 11. října 2019 Číslo 17 / strana 13
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Pavel Urban stříbrný na Mistrovství 
České republiky juniorů v judu

V sobotu 5. října proběhl v Jičíně vrcholný 
turnaj kategorie juniorů – Mistrovství České 
republiky. Specifi kum nejvýznamnějších zá-
vodů v roce, a to v jakékoli věkové kategorii, 
je velká kvalita. Nejinak tomu bylo i zde. 
Bylo se opravdu na co dívat - krásné hody, 
parádní zápasy, odhodlání zvítězit. Speciálně 
váhy do 73 a 81 kg překypovaly zápasy již 
známých jmen, kteří svoji kvalitu předvádí 
dlouhodobě a získali si tak respekt. Nás ale 
nejvíce zajímala váha do 90 kg. V této váhové 
kategorii se na tatami předvedl Pavel Urban. 
A dařilo se. Pavel prošel až do fi nálového 

zápasu a cestou zanechal zklamaně sedět 
na žíněnce i nasazenou dvojku této váhy. 
Závodník z Ostravy možná ještě teď nevěří 
tomu, že prohrál… Finále se ale už bohužel 
hrálo podle not závodníka z pražského klubu, 
který si tak připsal letošní titul. Nikdo nechce 
končit turnaj prohrou a zákonitě se objeví 
zklamání. Hned ale jak toto pozápasové roz-
čarování přejde, tak si člověk uvědomí, že 2. 
místo je veliký úspěch. 

Pavel ukázal, že platí dvě známá klišé: 
Když se chce, tak to jde a když na cestě ke své-
mu cíli něco obětuješ, tak se výsledek dostaví. 

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

Lukáš Kocourek

Výsledky posledního kola:
Muži „A“ Lažiště-Blatná 6:1 (1:0) Sýkora Jakub

Muži „B“ Doubravice-Blatná 4:5 (2:1) Král, Zíka, Levý, Stulík, Habada

Dorost Vlachovo Březí-Blatná 0:2 (0:1) Šimůnek Michal, Říha Vítek

Žáci st. Vacov/Čkyně-Blatná 0:2 (0:1) Řanda, Fejtl Michal

Žáci ml. Vacov/Čkyně-Blatná 3:4 (3:0) Říha Tomáš 4x

Žáci ml. B Blatná/Lnáře-Katovice/Hoštice 3:3  (2:3)        na p.k. 0:3 Masák Petr 2x, Pechr

Minulé kolo:
Muži „A“ Blatná-Táborsko B 0:5 (0:0)

Muži „B“ Blatná-Štěkeň 4:3 (1:2) Král 3x, Míka

Dorost Blatná-Čkyně/Š.Hoštice 13:1 (8:1) Říha Vítek 3x, Šimůnek Michal 2x, Bulka Adam 
2x, Pícha 2x, Bláha Vojtěch 2x, Outlý František, 
Potůček Josef

Žáci st. Blatná-Netolice/Chelčice 14:0 (2:0) Fous Petr 4x, Fejtl Michal 3x, Šimůnek Filip 3x, 
Řanda 2x, Krátký Pavel, Bulka Vojtěch

Žáci ml. Blatná-Netolice/Chelčice 9:1 (5:1) Koman Jindřich 2x, Říha Tomáš 2x, Fejtl Matěj 
2x, Brynda Matyáš, Vacek, Čížek

Žáci ml. B Osek/Štěkeň-Blatná/Lnáře 9:3 (5:1) Masák Petr 2x, Kondel

Fotbalové výsledky
SOBOTA 12/10 2019 – OLEŠNÍK – TJ BLATNÁ ,,A“ Začátek utkání je v 15.30 h.
SOBOTA 12/10 2019  - TJ BLATNÁ – TJ HRADIŠTĚ  (ženy) – Začátek utkání v 15 h.
NEDĚLE 13/10 2019 -  TJ BLATNÁ ,,B“ – MALENICE. Začátek utkání je v 15.30 h.
SOBOTA 19/10 2019 – TJ BLATNÁ ,,A“ – JUNIOR STRAKONICE. Začátek utkání v 15.30 h.

NOC SOKOLOVEN
Sokolové z Blatné se připojili k celostátní akci „NOC SOKOLOVEN“.
V pátek 27. září se sešli na hřišti u sokolovny, kde si mohli zahrát fotbal, fl orbal, „plážák“, 
zacvičit s hudbou, prohlédnout si sokolovnu včetně kotelny, nebo si jen tak popovídat.
Připraveno bylo i občestvení.
Opékání buřtů sice předčasně ukončil déšť, ale většina to stihla.

B.M.
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V Čekanicích vítali podzim ve středověkých kostýmech. 
Nechyběl u toho ani svatý Václav

Čekanice- Spontánní akce bývají zpravidla akcemi nejlepšími. To 
se potvrdilo i v případě letošního prvního čekanického „ Vítání pod-
zimu“. Originální středověká scénka pod širým nebem, pojednávající 
o zavraždění knížete Václava jeho krutým bratrem Boleslavem, prostě 
neměla chybu. A doprovodný program, věnovaný zvláště / ale nejen 
/ těm nejmenším, byl nádhernou ukázkou soudržnosti, píle a skvělé 
nápadivosti zdejšího venkovského kolektivu. „Jednalo se o společné 
dílo většiny obyvatel naší vesnice,“ zdůraznily kulturní referentky Eva 
Šlaisová a Eva Tomšovicová, které měly na zhmotnění historicky-
-zábavného projektu zvláštní zásluhy.

Scénka o zavraždění svatého 
Václava se nemohla odehrát bez 
svatého Václava- to dá rozum. 
Hlavní role se na přírodní čekanic-
ké scéně ujal pan Michal Plevka, 
který přicválal mezi  „oddané 
poddané“ na svém statném koni 
v doprovodu zbrojnošů. To už 
byla připravena bohatá tabule, 
překypující jídlem i pitím a po-
zorný kompars v nádherných 
středověkých kostýmech, které 
pro tento účel zapůjčilo Jihočeské 
divadlo v Českých Budějovicích 
prostřednictvím tam zaměstnané 
paní Kláry Hejlkové. A mohla 
započít nezapomenutelná knížecí 

hostina, kde se velmi dbalo na zachování středověkého způsobu stolo-
vání. Upečená kuřata se trhala v rukou na dvě poloviny a kosti házely 
na zem / však se o ně později postarali místní pejskové, kterým už při 
pohledu na hodující kompars lezly oči z důlků /. Po skvěle umělecky 
ztvárněném „ovínění“ jednotlivých účastníků scénky se jak Václavovi, 
tak Boleslavovi rytíři uložili ke spánku spravedlivých. S imaginárním 
ranním rozbřeskem družina záludného Boleslava napadla nic netušící 
hosty a došlo jak k nejznámější „bratrovraždě“ v českých dějinách, tak 
i „fyzické likvidaci“ Václavova doprovodu. Středověký obraz z úsvitu 
národní historie pojalo všech dvacet příležitostných herců mistrovsky 
a právem sklidili od téměř padesátičlenného publika bouřlivý potlesk.

„Středověkou tématiku jsme zvolili záměrně. Chtěli jsme naší 
mládeži podat školní látku jednoduchým a zároveň vtipným způsobem. 
Prostě ve stravitelné formě,“ vysvětlila posléze Eva Šlaisová. O úsměv-
né momenty mezi 
hereckou základnou 
rozhodně nebyla 
nouze-i když je vět-
šinou registrovali 
pouze sami účin-
kující. Rozhodně 
n e j p o v e d e n ě j š í 
„hauptrefou“ byla 
h láška  j ednoho 
z Boleslavových 
lidí na adresu kní-
žete Václava, který 
se po „probodnutí 
mečem“ ne a ne zvednout ze země: „ No tak vstávej, už můžeš- teď 
už jsi přece svatej!“

O bohaté občerstvení vůbec na této zdařilé akci nebyla nouze. 
Nejen kompars a herci velkého formátu si přišli na své. Každý, kdo 

sem zavítal, se mohl najíst a napít do sytosti. Výběr byl pestrý- koláče, 
kremrole, zákusky, maso…. A opět se jednalo o společné dílo místních 
milých a pohostinných lidiček, kteří si rozdělili bez dlouhých dohadů 
úkoly- ten pekl kuřata, ten vdolky, někdo koláče. A zlatý hřeb hodování 
rozhodně představovalo jehně, napíchnuté na rožni.

Po sehrání středověké scén-
ky v žádném případě zábava 
nestagnovala. Byla připravena 
čtyři stanoviště, kde se mohli 
přítomní dokonale vybít. Zlatou 
medaili za veřejný zájem by 
asi získala lukostřelba, kde nad 
bezpečným průběhem zkoušek 
indiánského sportu bděli legenda 
závodní lukostřelby v barvách 
Slavia Praha Petr Plášil / 77 let / 
a jeho horlivý žák a odchovanec, 
kráčející v mistrových stopách, 
František Hadaš / 19 let /. Další 
atrakci představovalo pečení pla-
cek na kameni pod dohledem manželů Aleny a Josefa Maňhalových 
za pomoci Jitky Petrákové. Tady si děti dychtivě vyzkoušely pěkně 
celý proces od A až po Z- rozdrcení obilí, uhnětení placky a konečně 
její tepelné zpracování. Ze zdaru měly tu pravou a ničím nenapodo-
bitelnou radost a hotové produkty s pýchou nabízely dospělákům. 
(Dokončení v příštím čísle).

(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda 

Ústřední postavou čekanického vítání 
podzimu byl sv. Václav

Ze středověké hostiny měli požitek i čekaničtí 
pejskové. Kosti se totiž házely na zem

Svatý Václav okusil tvrdost mečů
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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 

HLEDÁTE PŘIVÝDĚLEK?
Nabízíme pozici STRÁŽNÉHO 

na plný, příp. zkrácený úvazek
 nebo na dohodu o provedení práce.

Podmínky: aktivní řidič sk. B, 
bydliště Blatná a blízké okolí. 

Více info: 602 438 389

Pojďte k nám!
Hledáme řidiče...

Almea s.r.o. patří mezi největší zpracovatele a pro-
ducenty lesní štěpky, kulatiny a pilařských odpadů 
v  České republice. Co získáš? Příjemné, rodinné 
pracovní prostředí a férové kolegy, Mobilní telefon 
s  daty, Auto SCANIA nebo MAN, Víkendy volné. 
Nakládky převážně Střední, Jižní, Západní Čechy, 
Vysočina, Vykládky v ČR, Rakouské a Německé pří-
hraničí, Návěs s posuvnou podlahou Mzda: 37 000 
– 50 000 Kč Požadujeme Řidičským průkazem C, E + 
profesní průkaz Chuť do práce Volejte 722310664: 
richard.machacek@almea-biomasa.cz

Pronajmu dlouhodobě 
garáž

naproti sběrnému dvoru
6,4 m x 2,8 m, plocha 18 m2

po celkové rekonstrukci, podlaha, 
střecha, malby, elektřina 220 V/380 V, 
el. revize, podružné měření, zateplená 

vrata

mobil: + 420 608 653 328
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výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:
Po - ZAVŘENO Út - 8.00-14.00
St  -   8.00-14.00 Čt - 8.00-14.00
Pá - 14.00-18.00 So (lichý týden  
    pouze po dohodě)

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



Devátý „Škvořetický žulák“ zlomil dosavadní účastnický 
rekord. Bohužel přitom zlomil i jednu klíční kost.
Škvořetice: Plavokoloběh - jak říkají ve  Škvořeticích pěkně 
po staročesku svému triatlonu- už byl svědkem nějakých okamžiků. 
Jízdy na píchlé galusce, úlevy v podobě vyprázdnění obsahu plas-
tového kelímku na rozpálenou „lebeň“, křečovitých grimas na po-
sledních závodních metrech, rozmanitých plaveckých nestylů nebo 
všehostylů na  hladině rybníka, atd.- atd.- atd…. Tohle všechno 
však byl „čajíček pro batolata“ ve srovnání s příhodou, která poz-
namenala letošní devátý ročník „Škvořetického žuláka“.
Všechno šlo jako obvykle. Voda na  pacelickém „Dražáku“ 
po výstřelu startovní pistole zavířila hromadným náporem masy 
lidských těl stejně jako při piraních hodech na zbloudilém buvo-
lovi. Ta vodní, u někoho podvodní část, byla ještě v „ažúru“. Zlo-
myslná náhoda zaúřadovala až při navazující cyklistické etapě 
na  20 kilometrů. Škvořetický borec se náhle poroučel z  kola 
a pak už se silou vůle dovlekl do cíle na škvořetické návsi, kde se 
pořadatelé lekli jeho svěšené ruky. Pozdější diagnóza na  lékařské 
pohotovosti zněla: zlomená klíční kost. Po  poskytnutí první po-
moci a  zabezpečení fraktury se stačil smolař závodu ještě vrátit 
na vyhlášení výsledků, kde plným právem převzal zvláštní cenu.
„Škvořetický žulák“ je koncipován tak, aby ho mohli zvládnout 
i sváteční triatlonisté. Závěrečný běh po vsi měří jen kilometr. Ale 

ono se řekne „jen“! Řada účastníků toho měla i vlivem panující at-
mosférické „prádelny“ plné zuby už po cyklistické vložce a do klusu 
se jim evidentně nechtělo. Všichni však zaťali zuby a všichni závod 
dokončili. A vítězství nad sebou samým je vítězství nejcennější!
Ve startovním poli však nechyběli supermani, pro které bylo celé 
dobrodružství „autogramem do  památníčku“. O  vítězství se ut-
kali Ondřej Hulač z Buzic a Petr Soukup z Blatné. I když nakonec 
Olymp opanoval Petr Soukup skvělým časem 0: 46 : 15 a  stal se 
tak absolutní jedničkou přeboru, měl se podle svého vyjádření co 
ohánět: „Ondra je výborný plavec. Zatímco on se dostal z  vody 
na  pevnou zem jako čtvrtý, já se vyškrabal zhruba až čtyřicátý 
v pořadí. Všechno jsem tedy vsadil na jednu kartu, a tou je cyklis-
tika, kde se cítím pevně v  kramfl ekách. Ale 
téměř celou cestu mi Ondra unikal, vůbec jsem 
ho neviděl! Teprve asi dva kilometry před cílem 
jsem ho poprvé zahlédl a  pak už to byl souboj 
kdo z koho. Byla to otázka několika vteřin, možná 
víc štěstí než formy.“ Ondra Hulač byl skutečně 
„utržen“ jen rozdílem 32 vteřin. Jenže ve sportu je 
drahá každá vteřina.
Na bednu v kategorii veteráni / 50-60 let / prora-
zil i  Rosťa Kudrlička / 55 let / z  Kluk u  Písku. 
Z bronzové medaile měl obrovskou radost a dával 
ji upřímně najevo. Ve Škvořeticích se se žulákem 
utkal už počtvrté: „Je to bezva rekreační triat-
lon. Pro mě ideální distance. Vládne tu příjemná 
domácí atmosféra a  člověk tu potká spoustu kamarádů,“ chválí 
netradiční podnik party místních nadšenců. On sám prý s triatlo-
nem kamarádí už dlouho: „Jako počáteční „neplavec“ jsem to cílil 
na kolo a běh. Dneska už se s vodou docela dobře snesu. Průběh 

dnešního závodu byl ideální- špička mi při plavání neodskočila, 
při cyklistické etapě jsem chytil dobrou partu a běh už se nechal 
vydržet,“ rozplývá se sportovec s velkým „S“. V dobrém rozmaru 
prozrazuje i ingredience, ze kterých se skládá jeho osobní závodní 
výživa: „Jednoduché jako facka. Minerálka, voda, zelený čaj, sůl, 
med a pivo,“ nechává se slyšet machr, kterému jde tenhle „mišmaš“ 
viditelně k duhu. Prý hlavně závodí a tréninku už tolik nedá: „Vy-
bírám si spíše regionální triatlony a duatlony. Žádné velké závody.“
Vendula Panušková / 14 let / z  Týnce u  Horažďovic byla jedi-
nou zástupkyní kategorie „mládež do 15 let“. Měla tedy své jisté, 
nicméně „makala“ na plný výkon- jakoby měla v patách tisíc čertů. 
„Já se tedy orientuji hlavně na běh,“ prozradila na sebe skromná 
a  sympatická závodnice, „Ročně se účastním cca dvaceti závodů 
a daří se mi v podstatné míře obsazovat medailové pozice.“ Trasa 
„Škvořetického žuláka“ se jí moc líbí a letos si jí náležitě vychut-
nala. „Mrzí mně, že jsem neměla soupeře,“ uvádí nakonec.
Napjatě očekávané vyhlášení výsledků se dostalo na  řadu okolo 
sedmnácté hodiny. S prázdnou neodešel nikdo, všichni si vychut-
nali svou čtvrthodinku slávy za projevenou houževnatost a hrdin-
ství. Samozřejmě ale nektar bohů konzumovali jen první tři v kat-
egorii.
Kategorie „Klucí+ holky do 15 let“: 1. Vendula Panušková z Týnce 
u  Horažďovic. Kategorie „Junior 15 až 21 let“: 1. Jan Podlešák 
z Blatné, 2. Jan Zástava ze Lhoty u Kestřan, 3. Adam Hrádek z Blat-
né. Kategorie „Ženy- Ironladies nad 15 let“: 1. Pavla Valachová 
z  Týnce u  Horažďovic, 2. Ivana Váchová ze Štěkně / veteránka! 
/, 3. Magdaléna Vojtová z  Protivína. Kategorie „Muži-dědci nad 
60 let“: 1. Miroslav Huspeka z Čejetic, 2. Tomáš Ježek z Příbrami, 
3. Miroslav Týc z Písku. Kategorie „Muži- veteráni 50-60 let“: 1. 
Karel Zástava ze Lhoty u Kestřan, 2. Jiří Vrbský z Chlumu, 3. Rosťa 
Kudrlička z Kluk u Písku. Kategorie „Přípravka na veterány 40-50 
let“: 1. Petr Soukup z Blatné, 2. Radek Červenka z Blatné, 3. Josef 
Zach z Prahy. Kategorie „Muži- ELITE 21- 40 let“: 1. Ondřej Hulač 
z Buzic, 2. Zdeněk Zeman z Blatné, 3. Daniel Maňhal z Blatné.
Letošní devátý ročník „Škvořetického žuláka“ pojal rekordní počet 
závodníků- rovných 62! Laťka je tak nasazena hodně vysoko. Stále 
a pořád ale chybí ta naše „zlatá“ mládež……
Poděkování sponzorům:: Ace- sport Písek, ATP- NUTRITION 
FACTORY, „KONET“ Blatná, Cyclo Schein, Cyklo- Švec Písek, 
LEIFHEIT Blatná, STYNA, R a  B Žacléř, UNIVERSAL- PLUS 
s. r. o., EM POLAR Blatná, ELKO- velkoobchod nápojů Blatná, 
BP SERVICE- Roman Pojer Blatná, RETECH, SHT, Hospoda 
„U  Čiláka“ Buzice, Miroslav Holub- cykloservis Buzice, Vydava-

telství „Cykloknihy“ Plzeň, Hospoda „U Vlašáka“ Škvořetice, piv-
ovar „Bernard“, Obec Škvořetice. Generálním partnerem akce byl 
„Sport Arsenál“ z Lysé nad Labem- výrobce a distributor cyklis-
tických brašen.                                                            Vladimír Šavrda 

Místo plavání se kvůli nízkému ponoru vody také běželo

Žuláků se letos urodilo nadmíru
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