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1. ÚNORA
2019
ČÍSLO
ČTRNÁCTIDENÍK
CENA 8 Kč

2

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

AKADEMIE TJ SOKOL BLATNÁ 25. 1. 2019

Ateliérová a průkazková fotograﬁe, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy.
Velkoformátový tisk do formátu B0+, černobílé i barevné kopírování a tisk do formátu
A3 - katalogy, letáky, brožury, kalendáře. Velký výběr fotoaparátů, rámů, albumů,
náplní do tiskáren. Blatná, T.G. Masaryka 112, tel. 383 423 492, foto@mako.cz
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najdeme košíkáře, kteří pro svoji potřebu
a částečně i na prodej zhotovují různé koše,
košíky, ošatky, nádoby a jiné výrobky z proutí
pro radost nás všech.

ktuality
Podívejte se
na náš web!
Jako přílohu tohoto čísla si můžete
na našem webu
http://blat.listy.ch.sweb.cz/
přečíst rozhovor Vladimíra Šavrdy
s předsedou pirátské strany,
PhDr. Ivanem Bartošem, Ph.D.
Přílohu najdete na webu za stránkou
16 těchto Listů.
ZM

ÚNOR CHODÍ OSTŘE KUTÝ, TÁŽE SE
SEDLÁKŮ, MAJÍ-LI DOBRÉ BOTY
Druhý měsíc nového roku - ÚNOR - je
třetím měsícem zimního ročního období,
tedy zimním měsícem posledním. Také je
ze všech ročních měsíců nejkratší. Znamená
to, že dalším měsícem, který nás zanedlouho
čeká, je březen a ten již jemně voní jarem...
PO LEDNU NEPŘICHÁZÍ JARO, ALE
POUZE DALŠÍ ZIMNÍ MĚSÍC - ÚNOR
VÁNICE A METELICE V ÚNOROVÝ ČAS,
NEOPUSTÍ NÁS

Pruty musí po sezóně přemrznout, aby
s nich vymrzla voda, stříhají se, třídí a uskladňují ve vlhkém prostředí, aby z nich mohly
vzniknout ty nejkrásnější výrobky.
LIDOVÉ ŘEMESLO NA TŘ. J. P. KOUBKA 3 - OBJEDNEJTE SI KOŠÍK NA MÍRU
Pokud i vy patříte mezi milovníky proutěných předmětů, upozorňujeme, že také
v našem obchodě si můžete nyní vybrat košíky

I KDYŽ ÚNOR MRAZEM JISKŘÍ, UKÁŽE
I ČASY PŘÍŠTÍ

Merkur se loučí
s Blatnou
Ještě do neděle 3. února můžete navštívit
výstavu Fenomén Merkur v Městském muzeu Blatná. Poté výstava putuje do Muzea
T. G. M. v Rakovníku. Že je Merkur stále oblíbenou hračkou, ukázal velký zájem veřejnosti
i základních a mateřských škol. V merkurové
herně s vášní stavěli malí i velcí.
Od 4. února se Městské muzeum Blatná uzavře veřejnosti, abychom vám mohli
28. března představit nově zbudovanou třetí
část stálé expozice – od třicetileté války
po současnost.
Pavlína Eisenhamerová
Městské muzeum Blatná

Hromadná nehoda na D1 – žáci ze ZŠ Kasejovice

ÚNOR ZIMĚ NAKONEC ODPORUJE
ÚNOR DLÁŽDÍ CESTU K JARU
ŘEMESLO A ZIMNÍ ČAS
Čas zimního klidu a částečného odpočinku, byl tím správným časem pro rozvoj
řemeslných i uměleckých činností. Za jednu
z nejstarších lidských výrobních činností je
považováno splétání přírodních materiálů
např. travin, rákosu či větví, nejdříve do přístřešků, které měly naše předky ochránit před
nepřízní počasí, později pro zhotovování
různých předmětů. Pletené proutí se také
vymazávalo jílovitou kaší a mnohdy se mluví
o souvislosti vzniku keramiky s košíkářstvím.

V našich oblastech lidé využívali k pletení
různých předmětů traviny, lýko ze stromů
i keřů, větve, pruty, štípané pruty i kořeny.
Později se nejvíce využívalo slámy, loubku
(štípané dřevo), orobince a vrbového proutí.
Některé tyto činnosti se dochovaly až
do dnešního dne a tak stále ještě na venkově

z čerstvého proutí - loňské sklizně, různých
tvarů i velikostí. Pokud byste měli vlastní
přání, uplést košík na míru, tak teď nastal ten
správný čas, kdy si výrobek můžete objednat. Často během roku máte zájem o košíky
na dřevo, bylinky, houby, brambory, nejmenší
košíčky pro potomky, krmítka pro ptáčky
nebo kukaně pro slepičky a my, pokud jsou
vyprodány, vám nemůžeme vyhovět.
Objednávat si můžete i na našich stránkách www.lidove-remeslo.cz nebo na tel.
736765747 - E. Fučíková
Omlouváme se všem zákazníkům, že jsme
ještě v letošním roce pro nepřízeň počasí
neotevřeli naši prodejnu, ale již tuto sobotu
nás na uvedené adrese najdete. (9.00 - 13. 00
hod.) Stále platí telef. nebo emailový kontakt.
obchod@lidove-remeslo.cz,
fucikova.eva@email. cz
Nás tip na únor: proutěné košíky
NA HROMNICE (2. 2.) ZIMA S JAREM
POTKAJÍ SE
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Ročník 30 (40)

Blatná 1. února 2019

Z právy

Číslo 2 / strana 3

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

z radnice

Informace z 3. zasedání Zastupitelstva
města Blatná, které se konalo dne
23. 01. 2019
Na zasedání bylo přítomno 14 zastupitelů, 1 se omluvil.
ZM po projednání
● schválilo rozpočtové opatření a vzalo na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ze dne 14. 01. 2019
● vzalo na vědomí předložený stav rozpočtu k 31. 12. 2018
a schválilo převod 16 mil. Kč z přebytku rozpočtu za rok
2018 do fondu rezerv a rozvoje
● schválilo rozpočtové opatření dle předloženého návrhu
● schválilo záměr prodej plynárenského zařízení (STL,
plynovody) v ulicích Za Malým vrchem, Lipová a Habrová
v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého návrhu
● schválilo směnu pozemku v katastrálním území a obci
Blatná
schválilo vypořádání podílového spoluvlastnictví odkoupením
spoluvlastnického podílu
● schválilo nevyužití předkupního práva k objektu, který je
umístěn na pozemku města v katastrálním území a obci
Blatná dle předloženého návrhu
● schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí
smlouvě darovací se zřízením služebnosti vedení kanalizace
pro dešťovou vodu uzavřené dne 29. 11. 2017, spočívající
v budoucím převodu pozemku v katastrálním území a obci
Blatná do majetku města formou darování a ve změně termínů uzavření vlastní darovací smlouvy a to do 31. 12. 2019
● schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace do výzvy
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dotační titul 117d8220A
Podpora obnovy místních komunikací na akci „Rekonstrukce komunikace Milčice“
Další zasedání zastupitelstva se uskuteční dne 27. 03. 2019.
Ing. Simona Sedláčková
Tajemnice MěÚ

TANEČNÍ
2019
Od února přijímáme přihlášky
do kurzu společenského tance
pro mládež. Kurz bude zahájen
v sobotu 14. září 2019 v sále
KCAŽ v Blatné.
Je možné se přihlásit v páru
i jednotlivě do naplnění kapacity kurzu.
Přihlášku ke stažení a bližší
informace najdete na
www.tanecni-blatna.webgarden.cz

Turnaj v Prší

9. 2. 2019
Začátek ve 14.00 hod.
Prezentace již od 13.00 hod.

Valentýnský večer
pro 2 osoby na motorestu Starý Bor
14. 2. od 16.00 hod. – 15. 2. 20.00 hod.
Nabízíme Vám 3-chodové romantické menu s kávou, dezertem,
sklenkou sektu
Výběr z několika variant menu
Cena menu pro 2 osoby 656,- Kč

Nazdobený stůl v restauraci a.......
Je možné připravit stůl i pro více párů dohromady
Místa nutno objednat předem na tel.: 603 434 061

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Zprávy

TS Blatná
Chodník u kostela
V posledním prosincovém čísle Blatenských listů jsme Vás informovali o prováděné opravě přístupového kamenného chodníku
ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Blatné. Část byla přerovnána

před vánočními svátky, k opravě zbývající části došlo začátkem ledna
tohoto roku. Kamenné desky byly sejmuty, bylo odstraněno původní
podloží, z drceného kameniva bylo vytvořeno podloží nové a kamenné
desky uloženy a vyrovnány zpět. Jakmile to dovolí klimatické podmínky, budou ještě mezi deskami vyplněny spáry betonovou směsí.

koho ukládat odpady do určených nádob, ale snad částečně eliminuje
roznášení odpadu do okolí při větru nebo volně pobíhajícími psi apod.

Kolárna DPS
Při nepříznivém počasí, kdy probíhá zimní údržba nebo se nedají
provádět stavební práce venku (napadnutý sníh, mráz), probíhají růz-

né stavební a údržbářské práce „uvnitř“. Jedná se o drobné stavební
úpravy, výmalby aj. Proběhla např. oprava bytu pro Správu bytů
po bývalém nájemníkovi – opravy štuků, obkladů, výmalba apod. Dále
byly provedeny drobné stavební úpravy sociálního zařízení na kotelně
Čechova. V pečovatelském domě v Tyršově ul. probíhá úprava prostoru, který bude nově využíván jako kolárna pro zdejší obyvatele. Byly
rozšířeny vstupní dveře do kolárny pro lepší manipulaci s koly a byla
položena nová dlažba pro snadnější úklid.

Kontejnery Nad Lomnicí
V loňském roce bylo na sídlišti Nad Lomnicí u plynové kotelny
vybudováno nové stanoviště pro kontejnery na separovaný odpad, kam
byl přemístěn kontejner na směsný odpad a některé nádoby na separované odpady. V současné době dochází k úpravám druhého stanoviště
ve spodní části sídliště (ul. K Jatkám). Prostor je nově ohraničen zídkou
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Obec Lnáře
zve srdečně na

divadelníí představení

NA TOHLE TEĎ
Ď NENÍ
TA PRAVÁ CHVÍLE!
— konverzační komedie Jean-Clauda Islerta —

z betonových bloků, vrchní část zídky je osazena betonovými stříškami.
Vzhledem k neukázněnosti některých obyvatel, kteří odkládají odpad
mimo nádoby, docházelo k znečišťování blízkého okolí rozlítanými
papíry, plasty a jiným odpadem. Vybudovaná zídka sice nedonutí ni-

pátek

8. února 2019 od 19:00
v kulturním domě

Hraje divadelní soubor Kulturního spolku
pro Čestice a okolí.

Vstupné 50,- Kč
Vstupenky v předprodeji v Místní knihovně Lnáře.
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Těšte se

N ED ĚL N Í
POHÁDKY
pravidelné nedělní pohádky - střídáme
divadelní s ﬁlmovými

02/2019
3. 2. NEDĚLE | 15:00 |
RAUBÍŘ RALF A INTERNET

KINO
Animovaný / dobrodružný / komedie / rodinný | USA 2018 | 113 min. | mládeži přístupný

10. 2. NEDĚLE | 15:00 |
DUHOVÉ POHÁDKY II

Velký sál KCAŽ
Ochotnický soubor Copánek
Veselé příběhy o tom, jak slunko udělalo svět
barevný a krásný. Vstupné dobrovolné.

2. 3. SOBOTA | 12:00 - 16:00 | MASOPUST
ulice Na Příkopech, BLATNÁ
8:00 – 12:00 | trhy v ulici Na Příkopech
12:00 – 12:45 | shromáždění masek, muzeum
12:45 | představení tradičních masek průvodu, u Kaplanky
13:00 | čtení rozsudku nad Bakchusem před muzeem a následně
MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM
Po průvodu | poslední rozloučení s Bakchusem - u Kaplanky,
vyhlášení nejzajímavější masky
Zájemci o zapůjčení kostýmů ať se hlásí na tel: 604 723 646 nebo na
mail: kalousova@ckvb.cz, budou k dispozici na CKVB

17. 2. NEDĚLE | 15:00 |
LEGO PŘÍBĚH 2

KINO
Animovaný / akční / dobrodružný / komedie /
rodinný / fantasy / muzikál | USA / Austrálie /
Dánsko / Kanada 2019 | mládeži přístupný

24. 2. NEDĚLE | 15:00 |
DESET ČERNOUŠKŮ

Velký sál KCAŽ
Divadlo LOKVAR
Hříčka Deset černoušků s přitažlivou dramatickou formou a bez zjevného mentorského
akcentu objasňuje dětem význam přísloví „Kdo
jinému jámu kopá...“. Vstupné dobrovolné.
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Historie téměř detektivní.

Výstavba města – růst či úpadek?
V roce 1899 bylo město Blatná připojeno k železniční síti. Právě
od tohoto momentu mu byl předurčen růst, který přinášel nové profese,
nové turisty a obyvatele, bohatství a prosperitu, a také nové problémy.
Ve 20. letech 20. stol. se začaly projevovat obtíže s prostorem pro
nové usedlíky, které se snažili vyřešit např. stavitelé Jan Komanec
a Petr Kučera.
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Blatná se se svým bytovým problémem nedokázalo vyrovnat ani
v druhé polovině 20. stol., kdy docházelo k postupnému zprůmyslnění
města. Nejprve v roce 1948 byl založen podnik ČZM, poté Dřevokov
(1950) a Tesla (1958). Tyto podniky postupně zvyšovaly svou produkci,
a proto potřebovaly více zaměstnanců, než mohlo město zajistit. Mnozí
dojížděli každodenně 20-30 km hromadnou dopravou do zaměstnání.
Hledal se tedy nový prostor pro bytové domy, který se naskytl na polnostech mezi ulicí Boženy Němcové a Čechovou. Zde se v roce 1959
začaly stavět první panelové domy a pokračovalo se až do roku 1982.
Výstavbu v tomto prostoru dovršila budova restauračního zařízení
„U Čertova kamene“ (1988).

Panelové sídliště na ul. B. Němcové
Bourání staré zástavby na ul. B. Němcové 1983

Jan Komanec se pokoušel vytvořit domy s více bytovými jednotkami na malém prostoru na ploše zavezeného rybníka Nevěk
u sokolovny. Jeho pokusy o levné byty v činžovních domech můžeme
vidět dodnes na Smetanově ulici u sokolovny, kde vedle sebe stojí dva
architektonicky stejné domy o čtyřech až šesti bytových jednotkách.
Skutečnost, že v těchto modelech domů nepokračoval, naznačuje, že
se zcela neosvědčily. V roce 1922-1923 mu byla svěřena stavba obytného činžovního domu č. p. 465 na křižovatce ulic Boženy Němcové
a Šilhově. Ta již obsáhla větší prostor a dosahovala jako první obytná
budova tří nadzemních pater.

Sídliště na okraji města obdobně jako zmíněné prvorepublikové
činžovní domy sice měnily tvář Blatné, avšak nejvýrazněji město zasáhla výstavba panelového sídliště v 80. letech v prostoru Nad Lomnicí.
V roce 1984 bylo rozhodnuto započít budování dalších panelových
domů u silnice na Buzice. V souvislosti s tímto záměrem musela být
rozšířena i severojižní komunikace. V cestě stál pouze východní cíp
blatenského náměstí, který společně se starou zástavbou padl za oběť
sídlišti Nad Lomnicí. Tím Blatná přišla natrvalo o náměstí uzavřené
na obou koncích zúžením a zástavbou.

Panelové sídliště Nad Lomnicí

Nově postavená Kostka na nám. J. A. Komenského

Obdobně se pokoušel ulehčit bytovou situaci města Blatné i Petr
Kučera, který v roce 1932 opustil koncept výstavby vilové architektury
a pustil se do projektu činžovního domu č. p. 524 na ulici Jana Wericha. Byl to v té době nejvyšší obytný dům o čtyřech patrech. Úspěch
jej pravděpodobně povzbudil a ve 30. letech postavil druhý činžovní
dům č. p. 602 na ulici Boženy Němcové. Oba stavitelé dali do svých
staveb architektonické prvky, které měly zjemnit nebo případně zcela
vyčlenit jejich díla od okolních budov. Tím ovšem začala radikální
proměna urbánního vzhledu města.

S koncem 80. let přišla změna režimu a bylo ukončeno umělé
navyšování průmyslové výroby v Blatné. Zastavil se i hlad po bytových jednotkách v intravilánu města, a proto nepokračovala výstavba
panelových domů. Pohlédneme-li dnes na ně blíže, připadají nám jako
pěst na oko v historické zástavbě. Přestože ne vždy zasahují do centra
města, narušují vizuální dojem z urbánního vzhledu tím, že ční nad
ostatní budovy. Obdobně by se však dalo mluvit např. o škole Jana
Amose Komenského (1904), která přes svůj honosný vzhled je taktéž
cizím prvkem v městě s dvoupatrovými stavbami. Panelové domy,
obchodní dům Labuť nebo Modrá kostka jsou sice prvkem cizím, avšak
v již tak různorodé architektuře města, která se dynamicky měnila
od počátku 20. stol. Nakonec i na jednotlivých panelácích najdeme
různé architektonické prvky, které je od sebe odlišují a kterými se
jejich stavitelé snažili navzájem odlišit.
Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná
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Maturitní ples třídy 4. BS
V pátek 14. prosince 2018 se v kulturním
domě v Březnici konal maturitní ples třídy
4. BS. Slavnostně vyzdobený sál na téma
„Nebe a peklo“ přivítal maturanty oborů
agropodnikání, informační technologie, sociální činnost, jejich rodiny a přátele. Ples byl
zahájen tanečním vystoupením maturantů,
po kterém následovalo šerpování. Společné
fotografování vystřídaly projevy zástupců
třídy a ředitelky školy. Poté se na maturanty sesypal zlatý déšť. Program pokračoval
světelnou „UV show“, dražbou a půlnočním
překvapením studentů. O hudbu se v průběhu
celého večera starala hudební skupina Hračky.
Vtipným moderováním večer obohatil Bob
Švarc. Výhra v bohaté tombole potěšila každého. Na krásný a vydařený večer budou jistě
všichni dlouho a rádi vzpomínat.
žáci 4. BS

Studenti březnické školy zjišťovali, jak se žije v chráněném bydlení
Začátkem prosince, ve středu 5. 12. 2018, jsme se my, studenti
3.VS VOŠ a SOŠ Březnice, vypravili na exkurzi do Domova Petra
Mačkov, nacházejícím se nedaleko Blatné.
Ihned po příchodu do zařízení na nás dýchla vánoční atmosféra
díky krásné výzdobě. Následně se nás již ujala vedoucí sociálně terapeutických dílen paní Bc. Petra Otčenášková. Seznámila nás s historií
zařízení, jeho chodem a přiblížila, co nás na prohlídce zařízení čeká.
Jako první jsme se podívali do sociálně terapeutických dílen,
konkrétně na výrobu keramiky, tkaní, šití, vyšívání, pletení, výrobu
loutek a dekorací a malbu na hedvábí.
Paní Otčenášková nás také informovala o unikátním závěsném
systému, který v zařízení instalovala švýcarská ﬁrma a který je svým
rozsahem největší v celé Evropě. Tento systém velmi pomáhá zaměstnancům zařízení s manipulací imobilních klientů a zlepšuje i usnadňuje
jejich pohyb po celém zařízení.
Při prohlídce jsme nahlédli i na muzikoterapii, hydroterapii v bazénovém komplexu domova i vjemovou terapii „snoozelen“ pro klienty
s nejtěžším postižením.

Naše další cesta vedla do budov chráněného bydlení, které jsou
velmi důmyslně propojeny s celým zařízením dlouhou chodbou, což
umožňuje lepší přístup pracovníkům, i pohodlnější pohyb a přechod
pro klienty z jedné budovy do druhé.
Chráněné bydlení má celkem 5 budov a jsou zde ubytováni klienti,
kteří nepotřebují intenzivní podporu, ale pouze dopomoc v oblastech
běžného života (např. vaření, ﬁnanční operace apod.), a tímto způsobem
se učí nárokům běžného života.
Naše poslední cesta vedla na zahradu zařízení, kde jsou prostory
pro chov zvířat. Chovají zde králíky, kočky, andulky i koně. Posledně
jmenovaní jsou velmi využíváni pro hipoterapii jak klientů zařízení, tak
i pro veřejnost. Na chovu zvířat i na péči o ně se klienti aktivně podílejí.
Tímto prohlídka zajímavého zařízení skončila. Ale my jsme se
ještě přesunuli zpět do dílen, prohlédli si vystavené výrobky klientů
a některé zakoupili jako vánoční dárky.
Poté už jsme jen paní Otčenáškové poděkovali za její čas a užitečné
informace a odebrali se zpět do Březnice.
za studenty 3. VS - Tereza Pacovská

Vánoční strom ve Skaličanech určitě neuschne. Domácí jej
po slavnostním rozsvícení řádně „podlili“

Skaličany - Až teprve o půl třetí ráno se
„zdravé jádro“ skaličanských nadšenců přinutilo k odchodu od slavnostního rozsvícení
vánočního stromu do svých domovů. Ono jim
tam totiž bylo náramně blaze. Hrdly přítomných podle evidence maskota a vtipálka skaličanské prima party Milana Počty proteklo
200 piv, 3 litry medoviny / dar od místního
včelaře Stanislava Solara /, 2 litry vaječného
koňaku, 2 litry griotky a 10 litrů svařáku. A to
ještě nebylo zdaleka všechno. „Některé další
lihoviny, jako například rum či vodku, se
nepodařilo podchytit,“ prohlašuje s nevinnou
tváří anděla Milan Počta.
Jedno je jisté. Vánoční strom ve Skaličanech po takovém hojném „podlití“ jistojistě
neuschne ani o velikonocích. Ale proč ne.

Slavnostní rozsvícení borovice z obecního
lesa mělo totiž v osadě desáté výročí. A jubileum musí být velkolepé. „Na vyfešákování
borovice jsme použili vlastní ozdoby. Vršku
dominovala svítící betlémská hvězda, která
byla zakoupena z obecních prostředků loni,“
uvedl předseda osadního výboru ve Skaličanech Václav Cheníček ml. Uvedení vánočního
jubilea do místního společenského života si
nenechalo ujít na 35 jedinců. Svou premiéru
v tento pro Skaličany významný večer představovalo vůbec první společné posezení
uvnitř obecního domu, který zdejší manšaft
přebudovává brigádně ze staré nemovitosti.
„Šlo o takové předkolo oﬁciální kolaudace,“
podotkl jeden z nejhorlivějších dříčů na stavbě
Milan Počta, „Šenk už je hotový, toalety rov-

něž v provozu, máme taky zavedenou vodu
i elektriku.“
Při této příležitosti obdrželi zdejší budovatelé také několik darů pro vybavení
společných prostor. Trošku to připomínalo
legendární scénu příchodu tří králů na místo
narození Ježíška. Až na to, že Ježíšek nedostal
nádhernou přenosnou plechovou kasu s mosazným madlem z roku 1966, tři malé hasičské přístroje v podobě vlakových mašinek
a osmnáct dobových keramických podtácků
na půllitry s pivem.
Předvánoční atmosféry si užili všichni
dosyta. A protože ve Skaličanech žijí jen samí
lidé dobré vůle, jistě tomu tak bude i v létech
následujících. (Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda
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V Řečici neumějí zahálet. Loni dokončili rekonstrukci tamní kaple, zmodernizovali
společenskou místnost a hlavně mysleli na ty nejmenší
Řečice u Blatné - Prima kolektiv, co drží při sobě za všech okolností. A neúnavně pracuje, aby mateřská osada vzkvétala, rozvíjela se
a zachovávala staré lidové tradice. Takoví jsou lidé v Řečici u Blatné.
Nad vším, co loni stihli, je smeknout pomyslný klobouk málo. Prostě
a stručně: hodnocení na stupnici od nuly do desítky - jasná jedenáctka!
Předně se řečickým nadšencům podařilo dovést do zdárného konce proces
na etapy rozvržené rekonstrukce jejich
kapličky. Několikaleté úsilí a píle byly
korunovány výměnou oken a dveří u svatostánku, dále pak zabudováním ochranných mříží. Veškeré práce na objektu
ﬁnancoval Městský úřad Blatná, kam
působností osada Řečice patří. Samozřejmostí byl dohled odboru památkové
péče nad celým projektem.
Aby se měli zdejší obyvatelé kde
scházet a členové osadního výboru kde
v důstojném prostředí jednat, byla k centrální ploše sloužící volnočasovým aktivitám přičleněna mobilní buňka. Její jádro během roku
2018 doznalo vítaných úprav. Prošlo kompletní modernizací. Zbrusu
nové vybavení teď příchozí doslova hladí po duši a cítí se tu rázem
jako doma.
Alfou a omegou veřejného dění v osadě Řečice je již dobrých
deset let pořádání dětských akcí. Nejinak tomu bylo i v loňském roce.
Velmi se vydařil „Dětský den“, jehož ústřední motto představovalo
desatero zábavných disciplín, zaměřených na lidská povolání. Pro
větší atraktivnost byl na hřiště přistavěn dokonce opravdový kamión,
dále pak kupříkladu čerpadla. Každé z třiceti přítomných ratolestí si
za podané výkony a snahu odnášelo domů dárkové balíčky. Nadto si
mohli chlapci i děvčata vymalovat za odměnu vlastní skleničky. Závěrem pěkné akce zasedli svorně dospělí spolu s drobotinou k ohni,
kde se opékala kýta. Po celé odpoledne měly děti občerstvení zdarma.
V podobném duchu proběhlo i „Loučení s létem“. Také ono přilákalo na zatravněnou plochu spoustu mládeže nejen z Řečice, ale
třeba i z blízké Blatné. Malí „horkokrevníci“ se určitě ani tentokrát
nenudili. Nápadití organizátoři pro ně připravili opět řadu soutěží,
včetně oblíbené střelby ze vzduchovek. Když se setmělo, vyrazily
děti na avizovanou „stezku odvahy“ a prokázaly jednoznačně velkou
statečnost.
Loni samozřejmě přišel i Mikuláš s čerty a nadělovalo se přímo
v obecní klubovně. Tradiční „trachtaci“ si nenechal ujít nikdo ze

zdejší komunity. Drobotina si přišla na své. Ačkoliv v někom třeba
při přísném pohledu čertovských očí zůstala malá dušička, všechno
zahladily dárkové balíčky plné dobrot.
Taktéž celá osada se sešla při slavnostním rozsvícení vánočního
stromku o prvním adventu. Silně dojatí si řečičtí obyvatelé upřímně
popřáli vše dobré a společně si na magickém místě zazpívali koledy.
Jak je dobrým zvykem, na obecní „outraty“ se podávalo svařené víno
a horký čaj. Další důkaz zdejší pospolitosti podalo 25. prosince už
zaběhlé „vánoční posezení sousedů“.
Za hojné účasti se uskutečnila i tady venkovská klasika v podobě
stavění májky a pálení čarodějnic.

Aby nemohla zaznít a nezazněla otázka položená kdysi skupinou
„Katapult“- „A co děti ? Mají si kde hrát ?“, na to řečičtí dbali i v roce
2018. Stávající, už tak na dětské atrakce bohaté
hřiště, bylo rozšířeno o další hrací prvky. Tato malá osada je
na takové zázemí právem pyšná, protože leckterá větší obec podobný
„luxus“ svým nejmenším občánkům dosud nenabízí.
Osada Řečice je klasickým příkladem toho, že zajímavé a užitečné
nápady se mohou líhnout kdekoliv. A když se přidruží chuť k jejich
realizaci, nejsou počet obyvatel a velikost katastru zase tak podstatné.
I liliput může někdy strčit do kapsy obra goliáše.
Řečičtí hodlají kráčet stejnou cestou i nadále. A nejen to. Razí
zásadu „Jen houšť a větší kapky“. Proto je už teď v plánu během léta
2019 například vyhradit jistý koridor pro veřejné stanování. A jistě
nezůstane jen u toho. (Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

BLATENSKÁ RYBA, s.r.o.
Na Příkopech 747, 388 01 Blatná
e-mail: blatenska.ryba@blatna.net,
web: www.blatenskaryba.cz
Přijmeme do pracovního poměru

Muže/ženu na pozici dělník
na zpracovně ryb
Požadavky - pracovitost, tělesná a zdravotní způsobilost
Nabízíme - jednosměnný provoz, odměna dle výkonu, ﬁremní
beneﬁty
Bližší informace podá p. Koubek – vedoucí stř. zpracovna
tel. 777632174, 383421037
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Knihovna
PRO DOSPĚLÉ

Promítání ﬁlmu s diskusí, první část

Akce

10. 2. NEDĚLE | 18:00 |
JIŘÍ PIKAL – PROČ U NÁS NĚKTERÉ
DRUHY PTÁKŮ MIZEJÍ A JINÉ SE
OBJEVUJÍ

TOMÁŠ VÍŠEK
KLAVÍR | koncert KPH

Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Přednáška ornitologa Jiřího Pikala.

14. 2. ČTVRTEK | 18:00 |
EVANGELIUM PODLE JANA
Fara, Na příkopech 1
Promítání ﬁlmu s diskusí, druhá část

17. 2. NEDĚLE | 18:00 |
RADEK ŠOLC – AFRIKA TERÉNNÍMI
VOZY
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
V dalším „Cestopovídání“ povypráví Radek
Šolc o cestě po Africe.
Tomáš Víšek (1957) je naprosto výjimečnou osobností na poli české
hudby. Jeho styl hraní se nelze naučit, ani jej vyučovat. Na blatenském koncertě zazní skladby Ference Liszta a Fryderyka Chopina.

26. 2. ÚTERÝ | 19:00 |

Starý palác, zámek Blatná

3. 2. NEDĚLE | 16:00 |
TÁTA, MÁMA A JÁ ANEB O PALEČKOVI
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Pohádka divadla ToTeM

3. 2. NEDĚLE | 20:00 |
KAVÁRENSKÉ KINO
MUŽ Z ACAPULCA
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Jean-Paul Belmondo v nezapomenutelné
dvojroli spisovatele Françoise Merlina a
jeho románové postavy Boba Saint-Claira,
nejschopnějšího agenta na světě.

4. 2. PONDĚLÍ | 18:00
KURZ ZDRAVÉHO VAŘENÍ
Tentokrát na téma: PARTY
Cvičná kuchyňka ZŠ J. A. Komenského
Tentokrát se naučíme jak připravit extravagantní a zároveň zdravé pohoštění. Ukážeme si jak připravit portobello burger, bezmasé hotdogy nebo celozrnnou tortillu.
Kurzy probíhají 1x měsíčně a nenavazují
na sebe, je tak možné přihlásit se kdykoli.
Lektorem je Ing. Jan Juráš. Přihlášky na kalousova@ckvb.cz.
Cena kurzu 100 Kč

6. 2. STŘEDA | 17:00 |
ŠIMON VOJTÍK: VEŘEJNÁ
PROSTRANSTVÍ
Kavárna v Podzámčí
Přednáška Ing. arch. Šimona Vojtíka Ph.D.
o veřejném prostoru, urbanismu a architektuře. Nenechte si ujít možnost setkat se
s městským architektem Blatné.
Vstup zdarma, pořádá navíc z.s.

7. 2. ČTVRTEK | 18:00 |
EVANGELIUM PODLE JANA
Fara, Na Příkopech 1

Kino
1. 2. PÁTEK | 20:00 |
ŽENY V BĚHU
Komedie | Česko 2019 | 93 min. | mládeži
přístupný | 130 Kč

3. 2. NEDĚLE | 15:00 |
RAUBÍŘ RALF A INTERNET
Animovaný / dobrodružný / komedie / rodinný | USA 2018 | 113 min. | mládeži přístupný | 120 Kč

7. 2. ČTVRTEK | 14:00 |
KINO (NEJEN) PRO SENIORY:
MILIONÁŘ Z CHATRČE
Drama / Romantický | Velká Británie / USA
/ Francie / Německo / Indie 2008 | v českém znění | 115 min | 20 Kč

6. 2. STŘEDA | 19:00 |
PSÍ DOMOV
Dobrodružný / rodinný | USA 2019 | 92 min.
| mládeži přístupný | 120 Kč

8. 2. PÁTEK | 20:00 |
NA STŘEŠE
Drama / komedie | Česko 2019 | 97 min. |
mládeži do 12 let nevhodný | 120 Kč

13. 2. STŘEDA | 19:00 |
METALLICA – KONCERT V NIMES
Hudební | USA / Francie 2009 | 132 min. |
mládeži přístupný | 150 Kč

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

17. 2. NEDĚLE | 15:00 |
LEGO PŘÍBĚH 2
Animovaný / akční / dobrodružný / komedie / rodinný / fantasy / muzikál | USA /
Austrálie / Dánsko / Kanada 2019 | mládeži přístupný | 120 Kč

ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME A…
5. 2. procvičujeme naše smysly
12. 2. těšíme se na jaro v novém (jarní pletené a háčkované modely)
19. 2. povídáme si o nových knihách
PRO DĚTI
Po celý měsíc si u nás mohu děti vyluštit
křížovku.

1. 2. PÁTEK | 9:30 |
S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
Setkání rodičů s dětmi do tří let nad knihami a o knihách, tentokrát o pohádce Červená Karkulka. Hlásit se můžete na simona.
oberfalcerova@seznam.cz. Kapacita je
omezena.

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

Komunitní centrum
1. 2. PÁTEK | 18:00 – 22:00 |
ŠKOLNÍ PLES
Velký sál
Již tradiční školní ples. K tanci zahraje Harryho Ledvina (kapela ZUŠ Blatná). Součástí programu budou i ukázky společenských
tanců spojené s výukou. Společenský oděv
podmínkou. Vstupné 50 Kč (vstupenky je
možné zakoupit v kanceláři ZŠ JAK)
Pořádá SRPŠ při ZŠ JAK.

5. 2. ÚTERÝ | 17:00 |
SCIENCE CAFÉ: MÍSTA KDE VLÁDNE
CHAOS | PhDr. David Šanc, Ph.D.
Kavárna
Jaká rizika představují nefunkční státy pro
svět? Celá řada států, zejména v regionu
Blízký východ a subsaharská Afrika, neplní své základní funkce. V některých případech můžeme dokonce mluvit o rozpadu
státnosti. Co se děje na teritoriích nefunkčních států? Co to znamená pro mezinárodní prostředí? Co jsou takzvané kvazistáty?
To jsou otázky a témata, kterým se budeme věnovat z perspektivy politické geograﬁe a geopolitiky.
Vstupné dobrovolné

9. 2. SOBOTA | 9:00 – 16:00 |
DEN JÓGY S IVOU CERADSKOU:
JÓGA V ZIMNÍM OBDOBÍ
Velká klubovna
10:00 - 10:15 | Úvod
10:15 - 12:15 | Jógové pozice vhodné pro
zimní období. Jinová jóga se zaměřením na
dané orgány.
13:00 - 14:00 | Element vody jako dominantní v zimním období, vhodné stravování, emoční rovina
14:15 - 15:45 | Jógová lekce s relaxací

Ročník 30 (40)
15:45 - 16:15 | Diskuze, zakončení
Cena kurzu je 250 Kč. Přihlášky na kalousova@ckvb.cz nejpozději do 5. 2., kapacita kurzu omezena.

10. 2. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI
Duhové pohádky II
Ochotnický soubor Copánek
Velký sál
Veselé příběhy o tom, jak slunko udělalo
svět barevný a krásný.
Vstupné dobrovolné

11. 2. PONDĚLÍ | 18:00 |
MUZIKOTERAPIE
Velká klubovna
18:00 – 20:00 | prožitkové bubnování
20:00 – 21:30 | muzikoterapeutická relaxace
S sebou: karimatku, polštářek, deku a pohodlné oblečení. Přihlášky na kalousova@
ckvb.cz, nebo 604 723 646. Vstupné 100
Kč, každý pátý vstup 50%.

12.2. ÚTERÝ | 18:00 |
ZA PŘÍRODOU KANÁRSKÝCH OSTROVŮ s Josefem Šindelářem
Velký sál
V další části volného cyklu Mgr. Josefa
Šindeláře navštívíme větrný ostrov FUERTEVENTURU a LANZAROTE, ostrov Ohňových hor. Vyprávění je i tentokrát doplněno
originálními ﬁlmy autora.
Vstupné dobrovolné

15.2. PÁTEK | 9:00 - 13:00 |
SOCIÁLNÍ REHABILITACE FOKUS
PÍSEK
Klubovna
www.fokus-pisek.cz
Nezůstávejte se svými obtížemi sami!

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

Blatná 1. února 2019
hudebníků jako Michal Horáček, Lenka
Dusilová, Radúza, Vladimír Merta, Monika
Načeva a řada dalších. Jeho syrový zpěv a
virtuózní hra často nechává užaslé publikum s otázkou, jak dokáže jeden muž na
jeden nástroj vytvořit tak bohatý zvuk.
V Blatné jste Justina Lavashe mohli poprvé
slyšet v dubnu 2017, kdy zdejší publikum
naprosto ohromil. 19. února se mu to povede jistě znovu. Buďte u toho! A klidně
doneste ochutnat knedlík. :)
Vstupné 100 Kč, předprodej v IC Blatná.

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

ČTVRTEK | ATELIÉRY

Milovníci kytary pozor! 19. února od 18
hodin vystoupí v Komunitním centru aktivního života skutečný mistr svého oboru,
kytarista, zpěvák, performer a milovník
českých knedlíků – Justin Lavash.
Britský kytarista Justin Lavash, který žije
od roku 2004 v Praze, si postupně vypracoval pověst vyhledávaného hosta na
deskách a vystoupeních mnoha českých

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

Jazykové konverzace:
Anglická konverzace | ÚTERÝ |
Malá klubovna
17:00 - 18:00 pro pokročilé
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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
Italská konverzace
| ČTVRTEK | 17:00 - 18:00 |
Malá klubovna
Lektor: Gian Marco Fusaro
50 Kč / lekce

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

21. 11. – 3. 2. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
FENOMÉN MERKUR
Městské muzeum Blatná
Výstava o populární kovové stavebnici
Merkur ze sbírky Jiřího Mládka.

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

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

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

1. 2. – 31. 3. PO – PÁ | 9:00 – 17:00 |
VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉHO
KROUŽKU DDM BLATNÁ
KCAŽ, Otevřená kavárna
Vedoucí kroužku Mgr. Pavla Voborníková
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HUBNEME S ROZUMEM V BLATNÉ
Kurz snižování nadváhy metodou
STOB je pro ženy, které
se chtějí cítit lépe.
Zahájení kurzu: 26.2. 2019
- 12 lekcí, 1x týdně
18.00-20.30 cvičení i metodika,
cena 2800,- Kč

Přihlášení do 21. 2. 2019
Volejte pro informace o kurzu a přihlášky
paní Žáčkové na tel. 774 04 04 99
nebo pište na zackovastudiod@seznam.cz

Spolehlivý internet
SURNDŀG«KRYRNRO¯
www.sporknet.cz

אבחבבחבאו
ǣȇǔȒ۬ǔȒɖǸƏȇƺɿƏɎƺȵǼƺȇǣِƬɿ
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Škvořetická sedma jako vzpomínka
na mrtvého kamaráda
V devátém ročníku karetního turnaje měli
/ opět / žně volyňští sekáči.
Škvořetice - Petr Coněk alias „Sonny“
měl rád život a užíval ho plnými doušky.
Skutečnou vášní pracovitého a ve vsi oblíbeného sympaťáka byly karty. Bravurně ovládal
několik her, kde z něho jeho úžasná až fenomenální paměť činila postrach všech soupeřů.
Do karetního umění zasvěcoval i řadu svých
kamarádů a kamarádek. Ještě za jeho života
spatřil světlo světa ve Škvořeticích turnaj
v křížové sedmě, který se hraje dodnes.
Bohužel Petru Coňkovi alias „Sonnymu“
byl vyměřen osudem nepříliš dlouhý život.
Před několika lety tragicky zahynul. Jeho přátelé, se kterými vyrůstal od dětských let, uctili
světlou památku člena své party mimo jiné
tím, že zmíněný turnaj pojmenovali po něm.
A tak to i zůstalo a zůstane.

U karetních stolů panovala veselá nálada

Nechce se tomu ani věřit, ale na skloňku
loňského roku ve škvořetické hospůdce zasedli vyznavači křížové sedmy k hracím stolům
již podeváté. Účast byla jako tradičně hojná.
Lehkému hazardu „pustilo žilou“ celkem 22
dvojic. Vedle domácích borců a „koumáků“
z okolí nemohli chybět „sekáči“ z Volyně,
kteří navázali se škvořetickými velmi hezkou karetní družbu. „Je to tak. My jezdíme
na konci roku sem, místní zase potom v květnu na turnaj k nám,“ nechal se slyšet Marian
Cihlář. Volyňští vyslali na nekrvavé bitevní
pole hned pět dvojic.
A ve Volyni se mastí zatraceně dobrá
sedma. Však také hosté z tohoto malebného
jihočeského města předloni ve Škvořeticích
„urvali“ zlatou i stříbrnou pozici. Když se
před silvestrem 2018 znovu silou velké vody
vehnali do venkovského šenku, oprávněně
se na ně zraky domácích obrátily jako na povel s neskrývanou obavou. Jak vyplynulo
z následujícího sledu událostí, obavy vůbec
nebyly liché.
„U nás ve Volyni se začalo holdovat téhle
„neřesti“ před sedmi lety. Dohromady se dala

Blatná 1. února 2019

početná parta lidiček, která poctivě trénuje
v hospůdce pod věží. Nejaktivnější jádro tak
činí každou středu a neděli, zbytku stačí středy,“ uvádí další z volyňských průkopníků sedmy František Turčak. Zvolený herní systém
ve Škvořeticích označuje za pekelně rychlý
a zrádný, kdy se toho nenechá na soupeře moc
vymyslet: „U nás ve Volyni tím naším bychom
to mrskali minimálně dva dny,“ usmívá se.
O atmosféře a lidech kolem škvořetického
turnaje se vyjadřuje František Turčak s hlubokou úctou a obdivem: „Jedním slovem je
tady všechno perfektní. Hlavně to kočírují
schopní a dobří jedinci. Jako vegetarián bych
měl pouze malou připomínku- propříště by se
mohly servírovat bezmasé klobásy,“ planou
mu v očích šibalské plamínky.
Podle jeho dalšího vyjádření přijížděli
volyňští do Škvořetic se dvěmi želízky v ohni:
„Tím hlavním je tzv. „rychlá rota“- Radek
Kloud a Radek Trča. U nás absolutní špička.
Těm my s parťákem čistíme pole a držíme
žebřík, aby mohli vylézt až nahoru. My
jsme totiž ti skromní,“ znovu popouští uzdu
svému čistému humoru. Druhým želízkem
v ohni měla být ženská dvojka ve složení
Hana Filipová a Andrea Trčová. Jak to tak
bývá, všechno nakonec dopadlo trošku jinak.
„Rychlá rota“ ve ﬁnálovém souboji s „čističi
pole“ Mariánem Cihlářem a Františkem
Turčakem nečekaně podlehla a musela se
spokojit se stříbrným žlabem. Nic to ovšem
nemění na tom, že stejně jako loni volyňští
opanovali Olymp i podolymp škvořetické
sedmy. „No a co chcete dělat? To bychom
volyňákům museli prořezat gumy na autech
už u nich doma,“ zahlásil v reakci na verdikt
pořadatelů místní šoumen Vojta Nový. Ten
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spolu s Petrem Šavrdou zachránil čest domácích třetím místem.
Oceněno bylo celkem osm nejlepších
soutěžních dvojic. Cenu pro smolaře turnaje
v podobě polštáře si odnášeli domů bohužel
také škvořetičtí. „Uhráli jeden celý bod,“

Volynští karbaníci znovu získali Sonnyho pohár

oznámil davu karbaníků ředitel turnaje XY.
Proč XY ? Protože oba hlavní organizátoři si
přáli zůstat skromně v pozadí. „O pořadatelích
ten turnaj není. My jsme to udělali pro „Sonnyho“, odmítli jakoukoliv publicitu.
O tom, že už loni hosté z Volyně souzněli
se škvořetickým prostředím a že mají srdce
na pravém místě svědčí desetitisícový ﬁnanční
dar, který věnovali solidárně vdově po Petru
Coňkovi na potřeby pro malého synka.
Turnaj, zahájený úderem třinácté hodiny
skončil úderem hodiny třiadvacáté společným
přípitkem na památku zesnulého kamaráda
„Sonnyho“. Ten, který žije v srdcích ostatních,
jakoby žil stále. O Petrovi to v tomto případě
platí dvojnásobně, protože je připomínán tím,
co ho naplňovalo a čím proslul.
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Vánoční laťka v SOŠ Blatná
26. ročník Vánoční laťky SOŠ Blatná – závodů ve skoku vysokém v tělocvičně Střední
odborné školy Blatná – proběhl poslední středu před Vánoci. 32 výškařek a výškařů v maximálním úsilí o překonání laťky podpořila
reprodukovaná hudba i mnoho diváků. Velké
uznání zaslouží všichni účastníci a poděkování nejen organizátoři a rozhodčí, ale i nadšení
diváci a také Město Blatná, které poskytlo
část prostředků na ceny a obnovu atletického
vybavení. Celkové výsledky lze najít na webu
www.blek.cz (ve fotogalerii spolu s fotodokumentací závodů) a na facebooku SOŠ Blatná.
V kategorii chlapců ze základních škol vyhrál
Dominik Palečko (ZŠ Kasejovice) skokem
148cm před Ondřejem Drnkem (144cm)
a Martinem Zemanem (140cm) (oba ZŠ TGM
Blatná). Mezi devíti žákyněmi ze ZŠ vyhrála
Evelína Matějovská (ZŠ Kasejovice, 136cm)
před Anežkou Bolinovou a Lucií Vokurkovou
(ZŠ TGM Blatná). Kategorii středoškolaček
vyhrála Lucie Sokolová (136cm) před Lindou

Polívkovou a Ludmilou Karlíkovou. V hojně
obsazené kategorii „dorostenců“ ze SOŠ
Blatná (s jedním gymnaziálním hostem) vyhrál skvělým výkonem 172cm druhák Tomáš
Seidl před Jakubem Záleským (164cm) a Petrem Šmerdou (156cm). Pro další ročník lze
očekávat atakování rekordu závodů (většina
účastníků byli prváci a druháci). Organizátoři
ze SOŠ Blatná přejí všem hodně zdraví a nejen sportovních úspěchů v celém roce 2019
a v prosinci 2019 na shledanou na 27. ročníku
Vánoční laťky v tělocvičně SOŠ Blatná.
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Bilance roku 2018 v oddílu juda
Začátek nového roku je vždy spojen
s bilancováním a hodnocením roku předchozího. Dovolte proto i mě, abych shrnul
rok 2018 z pohledu blatenského oddílu juda,
jak z hlediska závodní činnosti, tak ostatních
činností oddílu.
V roce 2018 jsme se zúčastnili celkem
19 závodů, ze kterých naši závodníci přivezli parádní počet 81 medailí (30 zlatých,
25 stříbrných a 26 bronzových). Na dalších
5 turnajích jsme tvořili kostru týmu v Dorostenecké lize, kde tým Jihočeského kraje
pod hlavičkou prachatického Tatranu skončil
na 10. místě. Zástupce měl oddíl i v jihočeském družstvu starších žáků na Českém poháru.
A Pavel Urban zápasil s vyrovnanou bilancí
na evropském poháru kadetů (Cadet European
Judo Cup).
V letošním roce se nám velmi zdařily
vrcholné turnaje Jihočeského kraje – Krajské přebory. Ocenění pro nejlepšího judistu/
judistku Jihočeského kraje ve své váhové
kategorii neboli titul Přeborník Jihočeského
kraje, si vybojovalo celkem 9 závodníků:
● V kategorii mladší žáci – Václav Turek
(- 42 kg), Tomáš Schwarz (- 50 kg)
a Štěpán Kalužík (- 60 kg).
● V kategorii mladší žákyně – Soﬁe
Poláková (- 52 kg)
● V kategorii starší žáci – Adam Pikl (60 kg) a Oliver Kubát (- 46 kg)
● V kategorii dorostenci – František Turek (- 46 kg), Ondřej Bubeník (- 60 kg)
a Pavel Urban (- 90 kg)
Úspěšní jsme byli i na vrcholné akci věkové kategorie dorostenců (U18) – Mistrovství
České republiky dorostenců. Tady se podařilo
Pavlovi Urbanovi rozšířit sbírku cenných
kovů o stříbrnou medaili. Vybojoval totiž
ve váhové kategorii do 90 kg výborné 2. místo.

Zdařilé bylo i naše vystoupení na turnajích
Českého poháru, kde jsme vybojovali celkem
9x umístění na bodovaných příčkách (do
7. místa) a z toho 3x na stupních vítězů.
Co se týká pořadatelství a organizací akcí,
tak jsme uskutečnili dvě – Novoroční turnaj
a turnaj Velká cena města Blatná. Novoroční
turnaj byl určen pro členy oddílu a zároveň
tréninkovou skupinu mladších. Zde za přísného dohledu rodičů naši mladí členové ukázali,
co se za půl roku naučili, ať již po technické
nebo zápasové stránce.
Poslední dubnová sobota patří již tradičně
blatenskému turnaji v judu s názvem Velká
cena města Blatná. Nejinak tomu bylo i v roce
2018, kdy se konal již 8. ročník této soutěže.
Do Blatné se rozhodlo přijet a poměřit své síly
celkem 175 závodníků z 21 oddílů. Za tento
zájem jsme velmi rádi a doufejme, že podobně
úspěšný bude i letošní 9. ročník.
Pokud bych měl tedy zhodnotit rok 2018,
tak byl pro nás velmi úspěšný. Jsme však lidé
a ti mají v povaze být nespokojeni. Vždy chtějí
víc. I já bych našel prostor pro zlepšení. Jsou
totiž věci, které se zrealizovat nepodařilo nebo
se je nepovedlo dotáhnout do konce….
Hranice mezi úspěchem a neúspěchem
je mnohdy velmi tenká. Tenhle fakt nabývá
ve sportu ještě více na váze, protože tady
často rozhoduje jedna malá chyba. A pro nás
je vždy lepší, když ji udělá soupeř. Někdy jsou
ale zápasy tak vyrovnané, že je to ale opravdu
jen o tom mnohokrát propíraném štěstí. Ale
i tomu štěstí (lépe řečeno úspěchu) můžeme
jít naproti. Jak? Tréninkem a trvalou prací.
Více informací o oddíle juda v Blatné
a o Sokolu Blatná na www.tjsokolblatna.cz,
o DDM Blatná na www.ddmblatna.cz.
Lukáš Kocourek
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zvedl odpor. Sice zatím nevýznamný, ale byl
to odpor. A vymazal nehezkou nulu, kterou
nahradil na sklonku poločasu dvojkou. Mariners ovšem měl v tu chvíli na kontě bodů
šest. Nevyšly ani týmové hry a bělčičtí pak
prohrávali 8: 2. Nevzdávali to ovšem a bojovali jako lvi. Jenže se sokem z okresního města
neudrželi krok a přestože druhou polovinu
ligového utkání zvládli s grácií, prohra 12: 6
je neminula. Určitě se ale bělčické kvarteto
ve složení Pavel Mašek, Jiří Gregorovič, Pavel
Zelenka a Petr Krstev neměli za co stydět.
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu typu Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky Green Shell-typu Araukana. Stáří 14-19 týdnů,
cena 159 -205,- Kč/ks.

Prodej: 27. února 2019
Blatná - u rest. Na myslivně - v 12.30 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

Sedl áček
Ê

Ê

žaluzie všech
typů
sítě proti hmyzu
Šilhova 756, 388 01 Blatná
Mobil: 606 212 353, 607 760 407
www.psinterier.cz

Co se děje v kuchyni bělčických šneků?
Bělčice- Ani v závěru roku 2018 si šipkaři
z ŠK Šneci Bělčice „nedali pokoj“. Což je pochopitelně chvályhodné. Ještě chvályhodnější
je, že v prvním turnaji vysoké úrovně soupeře
položili na lopatky.
Umění chytit druhý dech
Při lítém souboji s konkurencí z řad „Platanu Protivín“ nejprve nemohli hosté z Bělčic
tzv. „udýchat tempo“. První polovina dalšího
ligového utkání mávala nad bělčickými šneky
ponejprv hrozivým mečem v podobě skóre 5:
3 . Na prahu týmových her si bělčičtí borci ale
poručili klid a záhy srovnali na 5: 5. Druhá
polovina už byla jejich a domácí Platan se
vezl. Pivo mají sice dobré, ale hroty šipek
nakonec měli ostřejší a přesnější rivalové
z malého města u Blatné. Ti zpečetili osud

protivínských výhrou 11: 7. Skvělý výkon
v bělčických barvách podala sestava Pavel
Mašek, Vladimír Mašek, Pavel Zelenka a Petr
Krtstev.
Houpačka s Mariners
Druhé prosincové utkání s „bouráky“
z „Mariners Strakonice“ bylo jako na houpačce. Strakonický manšaft,
prošpikovaný ostrostřelci
z první a druhé ligy, řádil
#&81-ǵ60ȁ-#0%'.ǵɷ
na půdě bělčické sokolovny
<ȐLGFC5VGLUMCN2CTVPGTUUTQ
coby „černá ruka“. Přesto
mu tým šneků nenechal nic

zadarmo a držel se statečně.
1BMBDLÏIP #MBUOÈ
Hoši z Mariners se uvedli
JOGP!BL[[TD[ UFM 
velmi pěkně, kdy po prvních
XXX[BKFEBD[
dvouhrách vedli 4: 0. Pak se
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Autodíly –
železářství
MAREK CHVÁTAL

 náhradní díly Škoda
+ zahraniční vozidla
 autodoplňky, maziva, oleje
 výroba klíčů
 prodej vložek, zámků, kování
 sjednocování a oprava vložek FAB,
TITAN
 elektrické a ruční nářadí
 vruty, šrouby, hmoždinky, kotvy
Provozní doba:

Po-Pá
So

lektromontáže
E
Blatná, spol. s r.o.

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

7.30 - 16.30
8.00 - 11.00

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

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

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

&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER

ELITEX Nepomuk a.s.
Železniční 339, Nepomuk
přijme do pracovního poměru

NABÍZÍ:

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

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003

ß
ELEKTROMONTÁZE

ÚČETNÍ

– Vedení podvojného účetnictví v souladu s českými
účetními předpisy
– Sestavování daňových přiznání, kontrolních hlášení,
ročních závěrek
– Komunikace s daňovými poradci, ﬁnančním úřadem
– Zpracování statistických výkazů
– Zpracování intrastatu
– Vedení platebního styku
– Zavádění a evidence přijatých faktur
Požadujeme:

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

Nabízíme:

středoškolské, vysokoškolské vzdělání
ekonomického směru
spolehlivost, samostatnost
znalost programu HELIOS výhodou
odpovídají platové ohodnocení
příspěvek na penzijní připojištění
dotované závodní stravování
příspěvek na dopravu

Bližsí informace na telefonu: 601 350 657, 371 591 111
email: ivana.baranova@elitexnepomuk.cz
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ

Jankovský

e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

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

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE

NABÍDKA

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






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

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

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

a dřevěné


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

● LETÁKY, PLAKÁTY
●

NAVŠTÍVENKY, POZVÁNKY

●

PROSPEKTY, ČASOPISY

●

KNIHY, BROŽURY

●

KALENDÁŘE

Nad Vdovečkem 1123

●

DIPLOMOVÉ PRÁCE

388 01 Blatná

●

GRAFICKÉ SLUŽBY

Tel.: 383 422 044



E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

VÝHODNÉ CENY

www.blatenskatiskarna.cz

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


výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří
Otevřeno:
po - st 8-11 12-14 hod.
čt - pá 8-11 12-18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)
Hajany 80

Tel.: 732 236 153

www.spanekvperi.cz
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„Z ulice společenská změna dělat nelze,“ zastává jasné
stanovisko předseda Pirátů Ivan Bartoš.
Jabloneckého rodáka inspiroval v rovině boje za lidská
práva a demokracii roční pobyt v USA.
Jsou mladí, vyznávající pravé hodnoty a nezatížení totalitní minulostí. Na rozdíl od řady politiků, kteří po roce 1989 zneužívali moc,
svěřenou jim veřejností a neváhali se uchýlit až k estebackym praktikám. Piráti jsou nadějí pro všechny lidi, hluboce zklamaně dlouhodobě upadající politickou kulturou. Poslední parlamentní volby je katapultovaly na český politický Olymp. S nimi zavanul svěží vítr
do zatuchlých poslaneckých chodeb a kanceláří. Veřejnost dala jasně najevo, že si přeje razantní změnu. Tváří této změny je předseda
Pirátské strany Ivan Bartoš (38 let). Jak uvažuje a na politické „zahrádce“ pracuje tento mladý sympatický muž, kterému je lidská
svoboda a důstojný život všech lidí dobré vůle nade vše?
„Kdy jste začal vnímat dění na politické scéně a kdy jste pocítil
potřebu účastnit se na politických změnách?“
I.B.: „Myslím, že to tak trochu souviselo s literaturou, kterou jsem
jako teenager četl. Ta přivede člověka k zájmu o to, co se kolem
něho děje v reálném světě.
Do Prahy jsem přišel v devatenácti letech. Pochopitelně coby mladého člověka se mně otázky svobody slova a demokracie silně
dotýkaly. Tím spíš, že jsem strávil rok života ve Spojených státech
amerických. Na tamním maloměstě deﬁnují společenské normy
to, co můžete přísněji než sama legislativa.
Já jsem se vždycky spíš pohyboval v aktivistické rovině, než
abych se cítil být povolán do politiky. To obnášelo hlavně kulturní
aktivity- práci v divadle, pořádání technoparty, pohyboval jsem
se na poli boje za lidská práva, legalizační aktivity pro konopí….
K pirátům samým jsem se dostal někdy v devětadvaceti letech. To
mi přinesl kamarád kus papíru, na kterém stálo, že Jirka Kadeřávek zakládá Pirátskou stranu. Všechno, co jsem do té doby dělal,
jsem tak mohl přetavit do aktivit politických. Uvědomil jsem si
totiž, že z ulice společenská změna dělat nelze. Můžete mít na náměstí sto tisíc lidí a nic se tím nevyřeší. Svým smýšlením a svými
názory jsme pochopitelně politickým „konkurentům“ nepohodlní.
Mimo jiné i exprezidentovi Klausovi, který nás kdysi vyzýval,
abychom to zkusili v politice. My to naplnili a když máme v průzkumech patnáctiprocentní podporu, tak jim to zase vadí. Přitom
my jen reagovali na pobídku pana Klause. A pirátská strana stále
stojí na tom, že do ní jsou zapojeni lidé, kteří nejsou od narození
politici.“
„Už jste zmínil, že jste studoval za „Velkou louží“. Co vám pobyt
v USA přinesl?“
I.B.: „Existuje řada mýtů o mých studiích v USA. No, já byl poměrně divoký student. / smích /. Bavilo mně totiž hrát na harmoniku. Ale jinak takhle- mám velice osvícené rodiče, kteří dobře
věděli, že základ je vycestovat do zahraničí a dát tomu sedmnáctiletému bouřlivákovi zkušenost relativní samostatnosti. Půjčili si
tehdy peníze od banky a poslali mě na třičtvrtěroční pobyt do Michiganu. Z téhle zkušenosti čerpám dosud. A je to vidět i na mých
kamarádech a kamarádkách z pirátské strany, co neváhali odjet
na studia do zahraničí. Jde prostě o důležitý životní krok, kdy poznáváte jinou kulturu, jiné vnímání světa, hodnot….
Roku 1997 to také znamenalo poznat vysokou úroveň americké
robotizace a zejména potom internet, kterým tehdy byla vybavena
už každá domácnost v USA. U nás šlo ještě o velkou neznámou.
Stejně tak tu v té době ještě neexistovala moderní nákupní centra,
i když zrovna tohle bych si z americké ekonomiky přál asi nejméně. Úplně nejvíc mi ale daly rozhovory s mým tzv. „adoptivním
otcem“ Glenem, které leckdy u příjemně vytopeného krbu trvaly
až do pěti hodin ráno. Procházeli jsme spolu historii světovou i antickou, základy demokracie. Glen byl skutečnou osobností, velmi

moudrý a sečtělý člověk a mimo jiné nás s tímto kunzhistorikem
německého původu spojovalo už zmíněné harmonikaření. Tam
jsem skutečně po mojí mamince učitelce získal druhé základy humanismu. A moc mě mrzí, že s panem Glenem a jeho paní nejsem
momentálně v kontaktu. Rád bych jim ještě jednou za všechno
poděkoval. Jéje - já jsem se teď úplně dojal!
Ačkoliv jsem měl americkou maturitu, na radu maminky jsem
s ohledem na nestabilitu českého prostředí po návratu domů maturoval ještě jednou doma v Jablonci nad Nisou. Neměl jsem zapotřebí, aby někdo někdy v budoucnosti zpochybňoval absolvování
této instituce. No a pak jsem se ocitl v Praze na vysoké škole, kde
jsem studoval teologii a ﬁlozoﬁi.“
„Teď bych rád „zacílil“ na pirátskou stranu obecně. Věřili jste,
že se někdy dočkáte ve volbách tak masivní podpory a zažijete tak
raketový vzestup?“
I. B.: „To bylo jinak. My jsme očekávali, že ten úspěch bude
okamžitý a že to „dáme“ už v prvních volbách. My jsme neměli
žádné politické zkušenosti, ti lidé se fakticky neznali. Skutečně
se potkali jedinci z celé republiky na zasedajícím sjezdu v Průhonicích, protože Moravané nechtěli zakládat pirátskou stranu v Praze. Doufali jsme, že to půjde rychle. Švédové v té době pracovali
již dva roky, měli i europoslance. Bohužel v prvních volebních
kláních jsme přišli na to, že když strana nemá na start tuhle deset
miliónů od Bakaly nebo dvacet miliónů od jiného mecenáše, čeká
nás dlouhá mravenčí práce. To je to, co se zúročuje. Myslím, že
jsme každé další volby měli super volební kampaň, v posledních
volbách s námi spolupracovalo dva tisíce dobrovolníků zadarmo
po celé republice. Nicméně zmíněná kampaň to jistě nakopla, své
udělala špatná politická situace, ale ovoce přineslo těch osm let
usilovné píle všech pirátů a pirátek. Teď je to ta práce v poslanecké sněmovně, které věnujeme ne osm, ale šestnáct hodin denně.“
„Co pokládáte za nejvýraznější úspěchy pirátských poslanců
od loňských voleb?“
I.B.: „Nám se velmi daří inspirovat vládní ANO k předkládání
zákonů. My jsme předložili pět zásadních a řadu menších či pozměňovacích návrhů. Podali jsme návrh na novelu zákona proti komulaci funkcí a odměn, kdy chceme zarazit to, aby někdo
za nějakých 300 000 korun zastával tři lukrativní úvazky. Logicky takový člověk nemůže zodpovědně vykonávat takový rozsah
povinností z nich vyplývajících. Opoziční práce nepřináší vždy
ten viditelný výsledek, nemáme potřebnou hlasovací většinu,
ale naše síla tkví v tom, že my otevíráme sněmovnu lidem. Jsme
asi nejaktivněji komunikativní strana. Proto nám na kampaň stačí jednotky miliónů, zatímco konkurenti utrácejí řádově desítky
i stovky miliónů a jsou na svých procentech, zatímco my rosteme.
Úspěch tkví i v tom, že nějaké téma zvednete a vláda zákon navrhne a v nějaké formě ho schválí. Jen ten kredit s mediálním domem
si udrží spíše Andrej Babiš a jeho ANO nebo to přes svou sílu
dokáže prodat voličům líp. Důležité pro nás je zákony předkládat

a i když neprojdou v současném volebním období- my máme ambice být příště ve vládě- tak budeme mít legislativu připravenu.
Máme jistou nevýhodu oproti stranám, které na politické scéně
působí již dlouho, protože ty nemusí zákony psát- mají je v šuplíku z předchozích období jako neschválené. Nicméně 36stránková
novela exekučního řádu, kterou zpracoval Lukáš Kolařík a obnáší
devět měsíců tvrdé práce týmu expertů, hovoří sama za sebe a je
dokladem pravdivosti slova, které si mediálně přisvojil pan Babiš.
My skutečně „Makáme!“
„Letos jsme si připomněli 100. výročí založení Československé
republiky. Jaký máte osobní názor na rozdělení společného státu
pány Klausem a Mečiarem roku 1993 ? Mělo mu předcházet referendum?“
I.B: „Tak rozhodnutí rozpadu federace přišlo v době, kdy jsem byl
jako kluk s rodiči na dovolené ve Španělsku. A pamatuji si, že lidé
z našeho turnusu, kde cestovali Češi společně se Slováky, brečeli.
Já osobně se cítím být Čechoslovák. A kdybych v oné době byl
zodpovědný politik, který by mohl mít vliv na řešení této citlivé
otázky, snažil bych se jít cestou nerozdělení. Víte, myslím si, že
mezi těmito dvěma národy neležela žádná těžká historická křivda,
která by bránila dalšímu společnému soužití. Možná za tím byla
spíše nějaká touha polistopadových politiků zářit víc v rámci jedné
republiky než vést bilaterální dialog s představiteli země druhé.“

„Jaký je věkový průměr členů Pirátské strany?“
I.B: „Tak jsme jistě mladší. V Pirátech však normálně fungují
třeba i šedesátníci. Zajímavé ovšem je, že věkový průměr voličů
Pirátů činí mezi třiceti a čtyřiceti lety. To zcela rozbíjí kampaň
vytvářenou třeba ODS, že to jsou nějací popletení studenti.“
„Neobáváte se, že díky vašemu volebnímu úspěchu a rostoucím
preferencím se vás budou snažit velké strany nějakým způsobem
zdiskreditovat, potažmo vymazat z politické mapy?“
I.B.: „Tak to už se samozřejmě děje. Já když vidím, jaké kauzy
jsou na nás ustrojené- pokud jde jen o ně, tak zůstávám klidný.
Zatímco velké politické strany se zmítají v korupci a klientelismu,
nám vyčítají chybné vyjádření na facebooku. Jenže jsme v roli zlaté rybky v akváriu a tak se nás snaží treﬁt za každou cenu, i kdyby
si to měli vymyslet. Nejlepší obranou zůstává pirátům jimi tolik
proklínaná a námi dodržovaná transparentnost. Všichni si mohou prohlédnout kdykoliv třeba smlouvy na internetu, seznámit
se s proběhnuvšími lobbystickými kontakty. A když se vyskytne
nějaký problém, piráti ho jdou řešit a pak platí ono: „Padni komu
padni“. Moc bych uvítal, kdyby se taková transparentnost začala
uplatňovat i u ostatních politických uskupení!“
„Děkuji za váš čas. Chtěl bych vám i vašim pirátům popřát stále
dobrý vítr do plachet!“
Vladimír Šavrda

