
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
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SOUTĚŽ „STAVÍME S PRIBINÁČKEM“
V měsíci říjnu loňského roku jsme se s dětmi z Mateřské školy 

Blatná, Šilhova zúčastnili soutěže pod názvem „Stavíme s Pribináč-
kem“. Soutěž byla určena pro děti z mateřských škol v České republice. 
Do soutěže se přihlásila třída Sluníček, což jsou naši nejmladší. Za úkol 
jsme měli procvičit své kreativní a motorické schopnosti při stavění, 
skládání, tvoření z hlavního „stavebního materiálu“, což byly kelímky, 

víčka, kapsičky a další obaly 
od produktů smetanového krému 
Pribináček. Děti vytvořily stav-
bu, své dílo jsme vyfotili a po-
slali do soutěže. Do soutěže se 
přihlásilo 60 mateřských škol se 
svými výtvory. Rodiče a přátelé 
školky hlasovali pro naši stavbu 
a náš výkon byl oceněn krásným 
celkovým druhým místem. 

Děkujeme všem rodičům 
i těm, kteří hlasovali pro naši 
školku, děkujeme rodičům 
za spolupráci při shánění ke-
límků od produktů Pribináček.

Děti se mohly radovat z krásných cen od Pribináčku a všechny 
děti si mohly pochutnat na lahodném krému Pribináček, který byl pro 
děti jako jedna z cen.

H. Petlánová, MŠ Blatná, Šilhova

…radost z ocenění… … soutěžní fotografi e…
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MASOPUST NA SLUNCI – POMLÁZKA 
U KAMEN

Čas MASOPUSTU probíhá v období 
od Tří králů až do Popeleční středy, kdy vr-
cholí posledním týdnem od tučného čtvrtka 
až do masopustního úterý. Stal se oblíbenou 
maškarní zábavou, lidé se veselí, hodují 
a převlékají do masek. V dávných dobách tak 
mohli činit pouze muži.

Tradice masopustních masek spadá ještě 
do předkřesťanské doby. Průvody se konají 
po celá staletí. Nebylo místa, kde se nesla-
vilo. Vzniklo tak mnoho krajových specialit 
a odlišností, které si lidé vymysleli, ať již 
z pověrčivostí nebo pro obveselení.

Masky měly svůj hluboký význam 
a symboliku.

Mezi nejstarší patřily masky zvířat, kdy 
lidé na sebe brali nejen podobu zvířete, ale 
také jejich vlastnosti. Vyráběly se z přírodních 
materiálů.

Nejtypičtější maskou byla postava med-
věda. Jeho převlek byl původně vyrobený ze 
slámy a sena. Dnes se používají realističtější 
masky. Medvědu byla přičítána magická moc. 
Měl ovlivňovat nejen úrodu, ale i plodnost. 
Říkalo se, že výškou skoku určuje výšku obilí.  
Plodnost si zase ženy mohly zajistit tancem 
s medvědem.

Kobyla – šiml nechyběla v žádném prů-
vodu. Často ji ztvárňovaly dvě až tři osoby. 
Pokud ji během průvodu nikdo nekoupil, byla 
závěrem poražena

Smrt – maska smrti byla jednoznačná, 
představovala konec zimy

Žid – nejkreativnější maska – symbol 
plodnosti

Ženich s nevěstou – dříve se během 
masopustu konaly i svatby, tradovalo se, že 
pokud je nevěsta počestná, do devíti měsíců 
porodí

Laufer – žádá starostu o povolení, vede 
celý průvod. V této masce směl dříve chodit 
jen urostlý, svobodný muž

Část tradic se dochovala dodnes, současná 
veselice je ale jen slabým odvarem někdejší 
nevázané a mnohdy i kruté zábavy, kdy bylo 
dovoleno téměř vše. Schovat se za masku, 
popustit uzdu všemu živelnému až zvířecímu, 
co v člověku dříme. 

PŘEDJAŘÍ ZVĚSTUJE PŘÍCHOD JARA 
– VELIKONOČNÍ PRODEJ NA TŘ. J. 
P. KOUBKA 3

Ať chceme nebo ne, jarní svátky se blíží. 
Nabízíme tradiční výrobky, které symbolizují 
jarní svátky. Jako novinku pro vás máme kera-
mické zvonečky převtělené do oveček, svým 
zvoněním připomínající skutečné ovečky 
pasoucí se v horských oblastech, keramické 
ptáčky, knihu jarních říkadel i pranostik, 
Broučky s kresbami J. Trnky ( první vydání).

Stejně jako v loňském roce nabízíme volně 
přebytky bylinek a koření, které by se Vám 
mohly hodit: oregano, tymián, černý bez, 
třezalku, lípu, přesličku, mátu, meduňku aj. 
Pokud byste měli zájem, můžeme nabídnout 
i rýmovník k pěstování.

NA SVATÉHO MATĚJE, LIDSKÉ SRDCE 
OKŘEJE

 Eva Fučíková, lidové řemeslo

I takto končí 
nákupní vozíky...

Foto nákupního vozíku „odloženého“ 
u Velkého Mačkovského rybníku dne 
27.1.2020.

Foto: J. Kurz
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Zprávy
z radnice

Prevence kriminality v Blatné 2019
Ke koordinaci činností v oblasti prevence kriminality na území 

našeho města byla Radou města Blatná zřízena Komise prevence 
kriminality. Členové komise, kterou tvoří zástupci města, městského 
úřadu, Policie ČR, městské policie, škol a poskytovatelů sociálních 
služeb, na svých jednáních navrhují opatření v oblasti prevence krimi-
nality na území našeho města. Na řadě z nich se i sami podílejí (např. 
besedy ve školkách a školách, besedy pro seniory).

Neopomenutelným subjektem v oblasti prevence sociálně patolo-
gických jevů je Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Station 17, 
jehož zřizovatelem je Prevent 99, z.ú. Strakonice. Zařízení využívá pro-
story v bývalém objektu STEKA, v ulici Na Tržišti. Posláním zařízení 
je poskytnout podporu pro zdravý rozvoj dospívajících a mladých lidí, 
kteří se ocitají nebo mohou ocitnout v obtížných životních situacích, 
nebo jsou ohroženi sociálně nežádoucími jevy. Činnost zařízení je 
fi nančně podporována městem Blatná. Zařízení se prezentuje na akcích 
pořádaných Centrem kultury a vzdělávání Blatná (např. Studentský 
den, Adventní trhy).

Cílem realizovaných projektů v roce 2019 bylo především zvýšení 
informovanosti občanů o možnostech a způsobech ochrany před trest-
nou činností, předání informací z oblasti právního vědomí, posílení 
významu policie a vštěpování společenských norem. 

V měsíci dubnu 2019 bylo organizováno setkání zástupců města, 
škol, poskytovatelů sociálních služeb, Policie ČR, Městské policie Blat-
ná, zástupců Ministerstva vnitra ČR a veřejnosti s názvem Blatná-bez-
pečné město. Cílem této akce bylo především předání si vzájemných 
informací v oblasti zabezpečení domů, bytů či rekreačních objektů. 

Formou besed bylo pracováno s dětmi předškolního věku, školního 
věku a dále se seniory. Realizátory besed byli pracovníci Městského 
úřadu v Blatné a policisté Policie ČR. Besedy v obou mateřských 
školách proběhly v měsíci dubnu, celkem se zúčastnilo cca 100 dětí. 
Listopadová beseda pro seniory byla tentokrát zajištěna dodavatelskou 
fi rmou. Jednalo se o celorepublikový projekt Senior bez nehod, a jak 
napovídá název, beseda byla zaměřená na bezpečnost silničního pro-
vozu. Účastníci besedy obdrželi letáky, brožury, propagační refl exní 
materiály. Besedy se zúčastnilo 30 seniorů.

Město Blatná dlouhodobě podporuje aktivity zaměřené na prevenci 
kriminality na základních a středních školách. Finančně přispívá na vý-
ukové materiály, odměnu přednášejícím či na zajištění adaptačního 
týdne. Školy zpracovávají a realizují každoročně Minimální preven-
tivní programy. V rámci těchto programů realizují besedy a kurzy. 

Finanční příspěvek poskytován městem Blatná slouží k pokrytí nákladů 
právě na tyto preventivní programy. Čerpání fi nančního příspěvku 
je vždy řádně předloženo ke kontrole. Realizátory těchto akcí jsou 
jednak pracovníci Policie ČR a Městské policie Blatná, ale především 
odborníci zaměřující se na prevenci sociálně patologických jevů. Již 
sedmým rokem probíhá projekt zaměřený na nebezpečí internetu. 
Členové Komise prevence kriminality diskutují se žáky pátých tříd 
základních škol a s jejich rodiči o používání sociálních sítí, o kyber-
šikaně a o zabezpečení internetu. 

Bc. Kateřina Malečková
předseda Komise prevence kriminality

Program
10. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se bude konat 

dne 26. února 2020
od 17:00 hodin ve velké zasedací síni MěÚ Blatná

  1. Kontrola plnění minulých usnesení
  2. Návrh usnesení 
  3. Rozpočet k 31.12.2019
  4. Změny rozpočtu 1/2020
  5. Záměr směny části pozemku p.č. 381/11 v k.ú. Blatná
 6. Darování pozemků v souvislosti se stavbami komunikací 

v k.ú. Blatná
  7. Směna částí pozemku p.č. 53/1 v k.ú Blatná
  8. Majetkoprávní vypořádání - prodej části pozemku p.č. 971/10 

v k.ú. Blatná 
  9. Převod bytových jednotek – čp. 1261 Blatná
10. Návrh závazných fi nančních podílů na akci Oprava východní 

a severní fasády a repase oken fary v Programu regenerace 
městský památkových rezervací a městských památkových 
zón a z rozpočtu města Blatná pro rok 2020

11. Zvolení přísedícího pro Okresní soud ve Strakonicích
12. Provedené kontroly KV ZM Blatná a plán kontrol na I. po-

loletí roku 2020
Informace: a) Zápis z jednání komise pro nakládání s obecním 
majetkem ze dne 10. 2. 2020

 Bc. Kateřina Malečková v.r. - starostka města
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RE-USE CENTRUM - nové využítí 
pro staré věci

Informujeme občany, že do areálu (vjezd z ulice Ve Škalí, v areálu 
je také kompostárna) byly umístěny 3 mobilní buňky, ve kterých bude 
probíhat příjem a výdej vyřazených věcí, pro které bude mít někdo 
jiný ještě další využití.

Cílem nového projektu je snížit množství vyprodukovaného odpadu 
a zároveň dát starým věcem nový život. Opětovným využitím starých 
věcí se prodlouží jejich životní cyklus a neskončí tak na skládce. Da-
rováním již nepoužívaných věcí pomůžete potřebným.

Vjezd do areálu není z ulice Riegrova, ale z ulice Ve Škalí (cesta 
k Blatenským strojírnám). Do areálu vjedete velkými otevřenými 
pojízdnými vraty. 

Příklady věcí, pro které je projekt určen:
  nábytek (zejména židle, stolky, skříňky, osvětlovací tělesa atd.)
  zařízení a vybavení domácnosti (např. keramické, porcelánové 

i skleněné nádobí, hrnce, plechy na pečení, talíře, hrníčky)
  obrazy, rámy na obrazy, vázy, dekorace do domácnosti, květináče, 

mechanické domácí spotřebiče atd.
  mediální produkty (CD, DVD, videokazety, knihy, časopisy)
  hračky, sportovní vybavení, jízdní kola
  knihy, časopisy
Projekt není určen pro ošacení, obuv apod., zde prosíme stále 

využívat stávající kontejnery (sídliště Nad Lomnicí, v ulici Nad Vdo-
večkem a ve sběrném dvoře v Čechově ulici). Dále není projekt určen 
pro elektrozařízení.

Provozní doba pro příjem a výdej věcí:
každý čtvrtek:  13:00 – 16:00

Věci prosíme nosit pouze čisté a funkční. 
Vše ohledně tohoto projektu je bezplatné, nebude vyplácena žádná 

částka za předané věci, občané si budou odnášet věci z tohoto centra 
také zdarma.

Věci pro centrum je možné předávat obsluze  i na stávajícím 
sběrném dvoře.

Sbor dobrovolných hasi  Drahenický Málkov všechny srde n  zve na

 

14. b ezna 2020 od 14 hodin v sále místní hospody 

 

        

eká na vás spousta her, tance a zábavy.  

Nebude chyb t tradi ní tombola.  

P ij te se s námi pobavit. 

14: – u T G M

16: –
T G M

Sbor dobrovolných hasi  Drahenický Málkov všechny 
srde n  zve na tradi ní 

HASI SKÝ BÁL 
 

 

 

 

K tanci a poslechu zahraje „Kapela Radka Šimsy“ 

Vstupné: 80,-K .  

Vstup ve spole enském oble ení. 
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Myš v knihovně

MAUS. Art Spiegelman
V Městské knihovně Blatná přibývají stále nové zajímavé knihy, které 

představují nové trendy v popularizaci historických příběhů, jež jsou mnohým 
neznámé. Novou formou myslíme komiksy, které se snaží i na základě historic-
kých výzkumů přiblížit širší veřejnosti příběhy z dějin Československa a Česka. 
Mezi taková díla patří „Stopa legionáře“ nebo „Tři králové“. 

Nově nás zaujala kniha MAUS, kterou nakres-
lil a napsal Art Spiegelman. Pokud si myslíte, že 
je to knížka na večerní čtení malým dětem před 
spaním, pak vás, čtenáři, musíme vyvézt z omylu. 
Kniha je formou biografi e, pamětí a historické 
fikce, kdy autor vyobrazuje vzpomínky svého 
otce, polského žida Vlaďka Spiegelmana na hrůzy 
holokaustu. Jako jizvu na duši si vzpomínky nese 
hlavní hrdina s sebou i do života po válce, která pro 
něj neskončila rokem 1945, protože se neměl kam 
a za čím vrátit. Autor zahrnul do příběhu i dobu 
poválečnou, kdy zpovídal svého otce a pracoval 
na komiksu. Ikonicky vyobrazený kreslíř komiksu, 
jehož stůl stojí na hromadě mrtvol, vypovídá za vše 
o těžkostech, se kterými se musel vypořádat Art 

Spiegelman. Toto dílo, ačkoliv vyobrazuje jednotlivé národy v podobě zvířat, 
Židé jsou myši, Němci kočky, Poláci Prasata atd., vám přiblíží holokaust od jeho 
počátku, kdy se jednalo jen o drobné výpady proti cizímu, až po vrchol, kdy již 
dav mlčením odsouhlasil vyvražďování milionů, a zakončení, které neskrývá 
spravedlnost pro v šechny. Doporučujeme si knihu vypůjčit a budeme se těšit 
na další přibývající tituly.

Petr Chlebec 

Taneční terapie pro 
ženy i muže 

 
 

V Domě dětí a mládeže v Blatné 
 

  

Od     26.2.2020   každou středu      10.00- 11.00 
Poplatek: březen – květen:  300Kč 
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Historie téměř detektivní

Blatenští templáři 
ve 21. století

Nedávno byl odvysílán pořad České ta-
jemno na ČT2, kde bylo prezentováno pátrání 
po templářích a jejich pokladu. Mezi jinými 
místy byla zde představena i pověst z Blatné 
o templářském pokladu. Překvapilo nás, jak 
umně vytvořili fi lmaři s použitím střípků po-
stavených na výpovědích odborníků, moderní 
techniky a pár lovců záhad iluzi o templář-
ském pokladu nacházejícím se někde v Česku. 
Pořad nás inspiroval v pátrání po původu 
pověsti a stavebních kamenech, o které se 
příběh opírá, abychom blíže pochopili proces 
vzniku pověsti o templářích v Blatné. 

Loni v létě se o této pověsti mohli do-
zvědět návštěvníci Městského muzea Blatná, 
kteří přišli na výstavu Tajemnou krajinou 
Blatenska. Trochu si ji připomeňme: „Ve velké 
síni, neboli tabulnici bývala v dávných časech 
působivá nástěnná malba horské krajiny, 
v jejímž popředí procházeli templáři a před 
nimi kráčel mouřenín, který jako by lucernou 
ozařoval jednu část obrazu…jeden z písařů, 
který byl toho času ve službě na zámku, jej 
tak často prohlížel a zkoumal, až ho jednoho 
dne napadlo: „Ten mouřenín svojí lucernou 
ukazuje tak významně, jako by říkal: ,Hledáte 
poklad?  Zde jest!‘ I následující noci se vypra-
vil s malou svítilnou tajně obraz prozkoumat. 
Přistoupil k obrazu, poklepával na zdivo a… 
nemýlil se. V jednom místě byla jistojistě 
dutina! Písař obraz prorazil a již viděl zlaté 
peníze, které se blyštěly i ve svitu malé svítil-
ničky. Naplnil penězi vak a alou pryč. Již ho 
nikdy nikdo neviděl, ač po něm bylo pátráno 
v celém českém království.

Autorem této pověsti byl nejspíš děkan 
Václav Jan Šedivý (1773-1804). Důkazem 
pro sídlení templářů v Blatné, a tedy i pů-
vodu domnělého uloupeného pokladu, byla 
pro něj zbořená kaple a stará malba v zámku 
(Holečková-Machart 2009, 74). Z kaple se 

do dnešních dob zachovalo jen přízemní 
patro a severní stěna s dvěma románskými 
okny. Možná k ní patřily i dva sloupy, které 
v roce 1812 nechal František Hildprandt pře-
místit před zámecký most. V popisu zámku 
ze 17. století je označována jako „pohanská 
kaple“, neboť její původ nebyl pisateli již 
znám, a v jeho době byla užívána jen jako 
dvoupodlažní sklep (Kašička-Nechvátal 2001, 
28). V roce 1926 ji prokopal Karel Fiala, 
který vytvořil kresebnou rekonstrukci. Jeho 
představa o podobě čtyřapsidové kaple nemá 
analogie, a proto František Záruba předložil 
odlišnou podobu stavby. Podle něj se mělo 

jednat o dvoupodlažní věžovou stavbu. Myl-
nou rekonstrukci Fialy vysvětluje tehdejší 
stavební praxí z 19. století, kdy starší stavby 
byly rozebrány a znovu sestaveny v podobě, 
jakou si zadavatel určil. V tomto případě by se 
jednalo o Františka Hildprandta, který nechal 
zbourat celé západní křídlo s relikty kaple. 
To by mohlo znamenat, že domnělá apsida 
v severní zdi kaple pod dnešním schodištěm 
byla původně nově postavenou nikou. Dle 
stavebně-historického průzkumu je datována 
do první třetiny 13. století. (Záruba 2015, 70). 
Do této doby spadá také první zmínka o Blat-
né a Vyšemírovi, který je zmiňován v listině 
Václava I. v roce 1235.

Hledáme-li tabulnici neboli hodovní síň 
vyzdobenou malbami rytířů v hornaté krajině, 
která by byla viditelná ještě v 18. století, po-
vedou naše kroky do Starého paláce. Gotická 
stavba vznikla v 15. století a byla postavena 
na starší budově ze 14. století vybudované 
za Bavorů ze Strakonic. Zde se v druhém 

patře nachází Rytířský sál, který nechal pan 
Lev z Rožmitálu vyzdobit malbami s rytířskou 
tématikou až po roce 1467, kdy se vrátil ze 
své dobrodružné cesty ve službách krále Jiřího 
z Poděbrad. Výjevy zachycují hodovní tabuli, 
rytířský turnaj, devět mýtických králů a roz-
ličné biblické a rytířské příběhy, které měly 
pravděpodobně sloužit jako témata k hovoru 
hostů. Nejsou zde patrní žádní rytíři s rudými 
kříži na prsou nebo s jinými znaky templářů 
a ani dotyčný mouřenín.

V 18. století mohl Václav Jan Šedivý vidět 
ruiny neznámé stavby, o níž věděl ze starých 
zápisů, že sloužila jako kaple. Také měl do-
zajista přístup do Rytířského sálu, kde jej za-
ujaly výjevy na stěnách, které pravděpodobně 
nedokázal převyprávět, jak jejich objednatel 
zamýšlel. Zmínka o templářích v dobové li-
teratuře nebo dějepisných knihách jej mohla 
přivést k myšlence, že se jedná o průvod 
templářů, který má v sobě zašifrovaný klíč 
k pokladu. Ačkoliv nemáme žádné zprávy 
o vyloupení zámku či písaři, který by v noci 
rozbíjel zeď ve Starém paláci, vytvořil celou 
pověst možná jen z doslechu o templářském 
pokladu. Její základy postavil na skutečných 
stavbách a obrazech, které dodávají vyprávění 
hodnověrnost. Ty buď nejsou nijak propo-
jitelné s templáři, nebo dokonce vznikly až 
v pozdější době a jejich autorem nebyl nikdo 
z řádu. Václav Jan Šedivý podlehl vlastním 
nekritickým zromantizovaným představám 
o původu hradu, kterým jeho psaný záznam 
zaručil nesmrtelnost do dnešních dob. ČT2 
neudělala nic až tak odlišného. Jako novodo-
bý kronikář a medium znovu oživila pověst 
o templářském pokladu a z nesouvisejících 
střípků vytvořila iluzi o existenci templář-
ského pokladu v Česku. Přitom templáři mají 
s Blatnou tolik společného, jako brakteát 
z Městského muzea Blatná a bohatství templá-
řů – oba jsou ze 13. století, ale není stopa, že 
by se vyskytovaly na jednom místě společně.

Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná

Brakteát Přemysla Otakara II. s vyobrazením 
sedící postavy

Silná trojka z Blatné. Nositelé příjmení Karban milují 
extrémní sportovní výzvy a řídí se heslem: „Čím hůř - tím líp!“

Jsou tři jako byli tři legendární chlapi v chalupě. Jenže tihle jsou podstatně mladší, nepatří 
k jezeďákům a jedno stavení už dávno nestačí. Zato trio Karbanů z Blatné- otce Pavla a syny 
Pavla juniora a Honzu- spojuje vedle rodinného pouta ještě jeden společný znak. Láska ke sportu. 
Ba co víc- láska k drsnému extrémnímu sportu. Čím víc to bolí, tím to má větší váhu. Společné 
heslo zní obdobně: „Čím hůř- tím líp!“ Pot, krev, slzy. To je jejich svět.

Hlavu rodu provází životem hlavně lyže. 
Zdatně jim teď konkuruje triatlon.

Pavel Karban st. je od roku 1991 sou-
kromým podnikatelem. Tehdy si v Blatné 
otevřel obchod s obuví. Postupem času 
sortiment prodejny obohacoval sportovním 

zbožím / jak jinak /. Dnes už je někde jinde. 
Se starším synem mají tolik práce, že se jejich 
provozovna pro ně stala druhým domovem. 
Když nestačí mnohahodinové denní směny, 
dělá se i v noci, o víkendech, svátcích…. 
Zejména v zimě. Protože Pavel Karban st. se 

prvořadě vrhl na servis lyží. A o tuto službu 
byl od první chvíle mimořádný zájem / nejen 
/ v širokém okolí. „Máme tady autorizovaný 
servis „Montana“, což je švýcarská značka. 
Profi  stroje za značné prostředky, aby byla 
zaručena kvalita a zákazník odcházel spoko-
jený. Kromě naší fi rmy existují podobně za-
měřené služby na ploše Jihočeského kraje jen 
v Českých Budějovicích a na Lipně,“ uvádí 
úspěšný živnostník, jehož dobrá vizitka je ale 
draze vykoupena pracovní torturou hraničící 
se stavy totálního vyčerpání. Karbanovi si 
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příliš neodpočinou ani v cyklistické sezóně. 
To montují a prodávají především stávající 
hit pro relaxaci ve volném čase- elektrokola.

Ono je vyčerpání a vyčerpání. To při ak-
tivní fyzkultúře z člověka vyplaví škodlivé 
látky, upevní jeho formu a svým způsobem 
ho uklidní, aby ho z toho všeho shonu netrefi l 
šlak. Pavel Karban st. to má takhle nastaveno 
celý život. V oblibě měl, má a jistě bude mít 
především lyžování. „Začal jsem s tím už 
v dětském věku a vydrželo mi to dodnes. 
Nejdéle ze všech ostatních sportů, do kterých 
jsem se kdy pustil. Zimní prázdniny a víkendy 
jsem coby kluk trávil na Železné Rudě a tam 
jsem to měl pár kroků k lyžařskému vleku,“ 
referuje živě Blateňák- obojživelník na plný 
úvazek. Ke sportování ho prý od prvních 
krůčků vedly rodiče. Zejména otec. „Táta 
byl živel, průkopník dynamických sportů, 
obrovský talent od přírody. Dělal gymnasti-
ku, volejbal…. Pamatuji si, že třikrát skočil 
do dálky šest a půl metru. Granátem mně 
přehodil o tři metry a bez výraznější námahy 
ten jeho skončil na dvaaosmdesátce,“ netají 
se respektem ke svému velkému učiteli a pří-
kladu Pavel Karban st.

On sám vyhrál několik lyžařských závodů. 
Mezitím se přihlásil o slovo další sport- vo-
lejbal. I tady šel zdatně v tátových stopách. 
„Reprezentoval jsem Blatnou a tři roky ČZ 
Strakonice jako smečař v základní šestce. 
Dvakrát náš tým udělal zlatý zápis v KP 1. 
třídy, jednou jsme byli druzí. Volejbal mně 
provázel celých 30 let. Ani se tomu nechce 
věřit,“ usmívá se všestranný borec. Ale všech-
no konec má a jelito dva. „S volejbalem jsem 
kvůli zdravotnímu handicapu musel skončit. 
Ale sportu jsem se nevzdal, přišla další kapi-

tola- cyklistika a plavání. To všechno po čtyři-
cítce. A pak jsem se „zamiloval“ do triatlonů,“ 
říká nadšeně Pavel Karban st., „Nejdříve jsem 
si to oťukával na tzv. „pouťácích“. Pak přišly 
na řadu závody Jihočeského poháru a koruno-

val jsem veškeré snažení účastmi na Světo-
vých pohárech „Xterra MTB Triatlonu“. To 
byl fakt očistec na zemi. Nicméně jsem byl 
sám se sebou spokojený už za to, že jsem ho 
dal. I výsledky jako takové mi dělaly radost,“ 
může se za náročnou trojfázovou minulostí 
se ctí ohlédnout blatenský sportsmann. Loni 
se s těžkým srdcem musel rozloučit i s triat-

lonovým „běsněním“: „Zradily mně kotníky. 
S bolestmi takové intenzity člověka ani nebaví 
trénovat. Ale na závěr dal jako správný chlap 
svou „velkou ránu“: „Zkusil jsem Světový 
pohár- Mistrovství Evropy v Prachaticích. 
Konkurence tam byla vážně těžká- armádní 
trenéři, hasiči, někdejší profíci. Za těchto 
okolností  se osmé místo v kategorii rovnalo 
malému zázraku a budu si ho mimořádně 
cenit do konce života,“ neubrání se pohnutí 
Pavel Karban st. Jen tak mimochodem si ještě 
„odskočil“ na maratón horských kol „Král 
Šumavy“ do Klatov. I tam se úspěšně vyrovnal 
s tvrdým terénem a novou tratí o rozsahu 104 
kilometrů, nešetřícími brutálním převýšením 
a technikou pro cyklistické Einsteiny.

A teď trochu matematiky. Pavel Karban st. 
loni na kole urazil 6900 kilometrů, nastoupal 
100 000 metrů a v intenzivní trénink promě-
nil 400 hodin. „Letos bych to nastoupání rád 
ve stejném objemu zopakoval,“ nedá si pokoj 
věčný krotitel lidských možností. Nejdelší 
trasa, kterou Pavel Karban st. ujel během 
jednoho dneterénem na horském kole, měřila 
309 kilometrů. I tady chce „cyklistický Váňa“ 
hranici ještě posunout: „Letos bych chtěl 
za jeden den nacpat do pedálů horského kola 
těch kilometrů 350!“, plánuje.

Jeho synové jsou důkazem toho, že jablko 
nepadá daleko od stromu: „To, co mně naučil 
můj táta, já zase předal mým klukům. A dou-
fám, že i oni zase svěří sportovní pochodeň 
Karbanů svým potomkům. Bylo by škoda, 
kdyby se rodinný řetěz přetrhl.“ 

A on se určitě nepřetrhne. Tady existuje 
neskutečná vůle a síla. (Bez jazykové úpravy).

Vladimír Šavrda

Šťastný konec po velmi náročném závodu

 Poděkování za koledu v roce 2020
Dvacátý jubilejní ročník Tříkrálové sbírky se skutečně 

vydařil. Do terénu se na Strakonicku a Blatensku vydalo 132 
skupinek. Letošní ročník na mě působil velmi optimisticky 
a šťastně. Měla jsem pocit, že si sbírku všichni užíváme. Ra-
dujeme se z toho, že děláme dobrou věc, a že radost přinášíme 
i dostáváme. Ze všech králů, které jsem potkala, či viděla 
na fotografi ích, vyzařuje spousta energie. Některé děti byly 
neunavitelné a chodily opakovaně. 

Koleda přináší nejen radost, požehnání a pomoc potřebným, 
ale i množství společných a krásných zážitků. Nebýt koledy, 
byli bychom o tyto zážitky ochuzeni.

Děkuji všem vedoucím skupinek, že dokázali děti nadchnout 
a svým vystupováním každoročně zvyšují důstojnost a prestiž 
sbírky. Děkuji koledníčkům za jejich poctivě vyšlapanou cestu 
k poznání lidskosti. 

Jsem velmi vděčna všem, kteří se na sbírce podíleli, spolupracovali 
a podporovali jí. Také upřímně děkuji všem, kteří přívětivě vítali koledníčky 
a přispěli na dobrou věc. 

Všem přeji, aby do nového roku vykročili s takovým elánem a úsměvem, 
jako naši koledníčci. Děkuji Vám.

Olga Medlínová,
 ředitelka Oblastní charity Strakonice
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Součinnostní cvičení 
hasičů a policistů

Blatná – Společně testovali průjezd ulicemi sídliště

Ve čtvrtek 13 . února 2020 proběhlo v Blatné součinnostní cvičení 
jednotek Integrovaného záchranného systému, které mělo za úkol 
prověřit průjezdnost těžké a výškové hasičské techniky hustě zastavě-
nou částí města Blatná. Hasiči se svou rozměrnou technikou za účasti 
Policie ČR a Městské policie otestovali průjezd ulicemi sídliště Nad 
Lomnicí a dostupnosti ploch pro záchranné složky a jejich těžkou 
výškovou techniku. Součinnostní cvičení odstartovalo v osm hodin 
ráno, kdy průjezdu předcházela policejní kontrola těchto míst. Policisté 
v prostorách sídliště zjistili v ranních hodinách jednoho přestupce, 

který svůj vůz zaparkoval právě na zakázaném místě. Poté následoval 
samotný průjezd vozidel hasičů a policistů. Průjezd vozidel během 
cvičení, v ranních hodinách, proběhl bez závad.

Během dne a v nočních hodinách ale bývají ulice i sídliště vesměs 
blokovány množstvím zaparkovaných vozidel. Neprůjezdnost v přípa-
dě krizové situace, kdy je důležitá každá minuta pro rychlý zásah, může 
mít fatální následky. A na to by měl každý řidič při parkování svého 
vozidla pamatovat. Nikdy neví, kdy sám bude pomoc záchranných 
složek potřebovat. Zákon navíc reguluje mimo jiné i způsob parkování 
vozidel. Při stání musí zůstat volný jízdní pruh široký alespoň tři metry 
pro každý směr jízdy a při zastavení alespoň jeden jízdní pruh široký 
nejméně tři metry pro oba směry jízdy.

Policisté se společně se strážníky budou na vybrané lokality sou-
středit opakovaně, a to v denních i nočních hodinách, neboť je důležité, 
aby průjezd vozidel Integrovaného záchranného systému byl v případě 
ostrého zásahu zajištěn. Řidičům, přestupcům, může být za porušení 
zákona uložena pokuta příkazem na místě až do výše dvou tisíc korun 
nebo jejich přestupek bude řešit správní orgán.

(Zpracováno ve spolupráci s PČR)
Zástupce velitele strážníků 

Městské policie Blatná
Petr Vaněk 

MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ
B. Němcové 30, 388 01 Blatná

tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321
e-mail: m.policie@blatna.net
http://www.mesto-blatna.cz
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ulturní  kalendář

22. 2. SOBOTA | 12:00 – 16:00 |
MASOPUST
8:00 – 12:00 | trhy v ulici Na Příkopech
12:00 – 12:45 | shromáždění masek 
u Kaplanky
12:45 | představení tradičních masek prů-
vodu tamtéž
13:00 | čtení rozsudku nad Bakchusem 
před muzeem a následně…
MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM
Po průvodu | poslední rozloučení s Bak-
chusem, společné foto masek a volná zá-
bava. Připraven bude prostřený stůl s ob-
čerstvením.
Pojďte s námi do masopustního průvodu 
a klidně s sebou vezměte něco na zub. 
V době populárních „foodfestivalů“ 
si tak můžeme udělat jeden náš malý při 
masopustu. „Rytíři“ ochutnají, co jí „prin-
cezny“, „divoké kočky“, „víly“, „kašpárci“, 
„smrťáci“ a naopak:) Ať máme na ten dlou-
hý půst dost sil!

23. 2. NEDĚLE | 19:00 |
KAVÁRENSKÉ KINO | Jiří Trnka: 
Nalezený přítel
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Dokumentární | ČR, Francie 2019 | 80 min. | 
Na konci loňského roku uplynulo 50 let od 
úmrtí jedinečného filmaře a umělce.
Jiří Trnka byl jedním z největších českých 
umělců 20. století a jedním ze zakladatelů 
loutkové animace. Jeho poetická a imagi-
nativní práce ostře kontrastuje s temnou 
érou 50. let v komunistickém Českoslo-
vensku. Jeho práce byla režimem použí-
vána jako důkaz, že komunistická společ-
nost dokáže umělcům poskytnout skvělé 
podmínky pro tvorbu. Ideologický zápas 
Západu a Východu se nevyhnul ani dětem 
a jejich příběhům.

24. 2. PONDĚLÍ | 18:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ: 
OLGA LOMOVÁ
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Sinoložka Olga Lomová pohovoří na téma 
„Čína v Evropě, Evropa v Číně“.

28. 2. PÁTEK | 20:00 |
MIDDLEDARK + KHARGADOS
Hospoda U Datla (Podatelna)
Koncert kapel

1. 3. NEDĚLE | 19:00 |
KAVÁRENSKÉ HOVORY – 
OLGA GONDKOVÁ
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Spoluzakladatelka rodinného podniku, 
velmi úspěšného cukrářského řetězce 
Ollies, bude vyprávět svůj příběh.

2. 3. PONDĚLÍ | 18:00 |
KAVÁRENSKÝ KVÍZ S RŮŽENKOU 
A PETREM
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

8. 3. NEDĚLE | 19:00 |
SAXOFRANCIS
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Spojením magie saxofonu s elektronic-
kou hudbou vytváří nezapomenutelnou 
show. Koncept spojení djingu a živé hry 
na saxofon není na klubové scéně nový, 
avšak zvládnutí obou těchto činností 
najednou dělá ze Saxofrancise jediného 
umělce v České Republice, který to dokáže 
na profesionální úrovni.

12. 3. ČTVRTEK | 20:00 |
CRY BABY CRY | Švandovo divadlo 
na Smíchově
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Pět žen se v dnes populárním kurzu life 
coachingu pokusí zjistit, jak by měly změ-
nit svůj život.
Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít 
a jak být šťastný? To je otázka.
Náš divadelně zrychlený kurz pod vede-
ním kouče Luboše Veselého se o to pokusí. 
Změnit svůj život přijdou Klára Cibulková, 
Réka Derzsi/Eva Vrbková, Kristýna Frejová, 
Bohdana Pavlíková a Blanka Popková, pod 
režijním dohledem Martiny Krátké.
Komedie o tom, jak pět žen hledá návod na 
štěstí.
Upozorňujeme diváky, že se při představení 
na jevišti kouří a užívají se sprostá slova – oba 
tyto prostředky jsou nedílnou součástí hry.

Hrají: Luboš Veselý, Klára Cibulková, Kris-
týna Frejová, Petra Hřebíčková/Bohdana 

Pavlíková, Blanka Popková, Réka Derzsi/
Eva Vrbková,
Režie: Martina Krátká
Cena: 1. – 10. řada 350/300 Kč | 11. – 20. 
řada 300/250 Kč

13. 3. PÁTEK | 19:30 |
REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA BLATNÁ
KCAŽ
K tanci a poslechu hraje kapela KANCI 
PANÍ NADLESNÍ.
Divokou brazilskou sambu zatančí vítězka 
StarDance Veronika Lálová. 
Předprodej vstupenek v IC Blatná, na recep-
ci Městského muzea Blatná a www.ckvb.cz

 

21. 2. PÁTEK | 20:00 |
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Komedie | Česko/Slovensko 2020 | mládeži 
do 12 let nevhodný | v českém znění | 110 Kč |

23. 2. NEDĚLE | 15:00 |
JEŽEK SONIC
Animovaný/akční/dobrodružný | USA/Ja-
ponsko 2020 | v českém znění | 130 Kč |

26. 2. STŘEDA | 19:00 |
SVIŇA
Drama/thriller | Slovensko 2020 | 98 min. 
| mládeži do 15 let nevhodný | v původním 
znění | 120 Kč |

28. 2. PÁTEK | 20:00 |
V SÍTI
Dokumentární | Česko 2019 | 100 min. | 
mládeži do 12 let nevhodný | v českém 
znění | 100 Kč |

4. 3. STŘEDA | 19:00 |
1917
Válečný | USA 2019 | 119 min. | mládeži do 
15 let nevhodný | v původním znění s titulky 
| 120 Kč |

6. 3. PÁTEK | 20:00 |
KRÁLÍČEK JOJO

 Akce

 Kino

CRY BABY CRY - K. Frejová, K. Cibulková
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Komedie/drama/válečný | USA/Nový Zé-
land/Česko 2019 | 109 min. | mládeži pří-
stupný | v původním znění s titulky | 120 Kč |

8. 3. NEDĚLE | 15:00 |
SUPER MAZLÍČCI
Animovaný/rodinný/komedie | Čína/Ně-
mecko 2019 | 89 min. | mládeži přístupný 
| v českém znění | 100 Kč |

PRO DOSPĚLÉ
ČTEME, PLETEME A...

Setkání těch, kterým je prostředí naší 
knihovny příjemné
vždy v úterý | 14:00 – 16:00 |
25. 2. | PŘIPRAVUJEME SE NA VELIKO-
NOČNÍ PŮST
3. 3. | JDEME DO MUZEA

28. 2. PÁTEK | 17:00 – 18:00 |
MAMI, POJĎ MI ČÍST
Setkání rodičů nejmenších dětí s Jitkou 
Hajnovou v rámci projektu Bookstart. Ten-
tokrát na téma – jak vypěstovat u dětí lás-
ku ke knihám a ke čtení již od narození.
Pořádáme ve spolupráci s MAS Blatensko.

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

6. 3.  PÁTEK | 9:30 – 10:30 |
BOOKSTART – S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
Městská knihovna Blatná
Setkání rodičů s dětmi do tří let tentokrát 
na téma „LIDOVÉ ŘÍKANKY“
Přihlášky na knihovna@ckvb.cz, 
tel. 383311258, kapacita omezena

6. 3. PÁTEK | 14:00 – 16:00 |
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Městská knihovna Blatná
Tvůrčí dílna, kde si vyrobíme přání pro ma-
minku.

 

25. 2. ÚTERÝ | 17:00 |
VESMÍRNÝ ÚNOR | 
STANICE GATEWAY U MĚSÍCE
Kavárna | Vstupné 50 Kč
 Mezinárodní vesmírná stanice nám výraz-
ně rozšířila obzory, ale nebude tu věčně. 
Mezinárodní partneři se proto již začínají 
zamýšlet nad jejím nástupcem, který by 
měl vyrůst v blízkosti Měsíce. Tato stanice 
by nám měla pomoci připravit se na let k 
Marsu.
Přednáší Dušan Majer

27. 2. ČTVRTEK | 17:00 |
VESMÍRNÝ ÚNOR | KOSMICKÉ 
POČASÍ, JEHO VLIV NA KAŽDODEN-
NÍ ŽIVOT
Kavárna | Vstupné 50 Kč
Přednáška Mgr. Lenky Zychové, Ph.D., která 
působí na Královském belgickém institutu 
pro vesmírnou aeronomii v Ukkle. Ze Slun-
ce i ze vzdálených končin vesmíru k nám 

dopadá nebezpečné záření ve formě ener-
getických částic. Navíc, při silné sluneční 
aktivitě dochází ke geomagnetickým bou-
řím. Ty, společně s energetickým zářením 
ohrožují životy astronautů a komplikují 
vesmírné mise. Může ale kosmické počasí 
ohrozit i život zde na Zemi? A do jaké míry?

29. 2. SOBOTA | 9:00 – 18:00 |
SEMINÁŘ HORMONÁLNÍ JÓGOVÉ 
TERAPIE
Velká klubovna
Marcela Velková je certifikovaná lektorka 
HJ dle Dinah Rodriguez, která vám nabíd-
ne intenzivní celodenní seminář hormo-
nální jógové terapie, která ovlivňuje funkci 
žláz s vnitřní sekrecí a díky tomu je harmo-
nizována hladina hormonů v těle. Cvičení 
je vhodné pro všechny ženy. 
Více info a přihlášky přímo pí. Velkové, t.č. 
777067047 a www.hormonalyoga.cz

29. 2. SOBOTA | 18:00 – 22:00 |
ŠKOLNÍ PLES
Velký sál
Již tradiční školní ples. K tanci zahraje Har-
ryho Ledvina (kapela ZUŠ Blatná). Součás-
tí 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

1. 3. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY | CIRKUSÁRIUM
TOY MACHINE
Velký sál | vstupné 50 Kč
Loutkové představení Cirkusárium je vy-
tvořené na počest kočovných loutkářů 
jenž se se svými pimprlaty do dalekých dá-
lek vydávali. Tvořili si trikové loutky, které 
dokázaly svými pohyby a kejkly udivovat 
nejedno zahraniční publikum. Podobné 
trikové principy budete moci vidět v našem 
cirkusovém představení.

3. 3. ÚTERÝ | 16:00 |
EKO MĚSÍC | VENČÍME! (děti) 
V BLATNÉ 
V 16:00 sraz před KCAŽ
PROUD Envicentrum Podbranský mlýn, 
se specializuje hlavně na ekologii a děti. 
Paní Zuzana Drábková Trojanová vám na 
procházce představí tipy a triky na aktivity, 
které venku zabaví děti i rodiče. Proč cho-
dit s dětmi ven za každého počasí? Jak si 
užít společné objevování přírodních krás a 
zajímavostí? Co může vám i vašim dětem 
přinést čas strávený pod širým nebem? 
Vezměte děti, pořádné boty, teplé oblečení 
a vyrazte se s námi vyvenčit.

5. 3. ČTVRTEK | 17:00 |
EKO MĚSÍC | CESTA ZA REDUKCÍ 
ODPADU
Kavárna | Vstupné 50 Kč
Přednáška o samotném pojmu zero waste, 
jak to souvisí s ekologií, jak na udržitelnou 
domácnost, jaké jsou výhody, nevýhody, 
zkrátka jak co nejvíce zredukovat námi vy-
produkovaný odpad?

Přednáší paní Martina Sumbalová autorka 
webu www.reduca.cz. Sama o sobě říká: 
„K ekologii mě to táhne už od puberty, ale 
teprve narození mého syna mi pomohlo 
lépe si uvědomit souvislosti, skutečně se 
zamyslet nad tím, co po sobě zanechá-
váme, a zastavit se, abych mohla udělat 
první kroky ke změně. Spojila jsem tedy 
své dosavadní role do jedné jediné a ma-
puji svou cestu za redukcí odpadu v naší 
domácnosti jak prostřednictvím blogu, tak 
bezodpadové mapy.“

6. 3. – 8. 3. 
VÍKENDOVÝ KURZ ELENY TOMILINY
Velký sál
Jak si uchovat zdraví v kostech a kloubech.
Více info a přihlášky na www.skolazdravi.
eu, nebo na vesela@info-office.cz.

PRAVIDELNÉ AKCE A PORADNY V KCAŽ  
PŘEHLED TERMÍNŮ | www.ckvb.cz
INFORMACE | 604 723 646

603 395 160
| PILATES CLINIC A ZDRAVOTNÍ 
  CVIČENÍ
| SETKÁVÁNÍ MAMINEK S DĚTMI
| REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO 
   MLADŠÍ I  STARŠÍ 
| REHABILITAČNÍ A PROTAHOVACÍ 
   CVIČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 
   A SENIORY
| NÁPRAVA ŘEČI
| KURZ PŘEDŠKOLÁČEK
| ZUMBA
| ÁJURJÓGA
| JAZYKOVÉ KONVERZACE
| ATELIÉRY
Suterén 
27. 2. | 14:00 | Malba a kresba s Lenkou
Pálkovou
5. 3. | 18:00 | Šperkování s Janou Halló  
12. 3. | 18:15 | Sochařství s Jitkou 
Křivancovou
19. 3. | 18:00 | Malba a kresba s Lenkou 
Pálkovou
26. 3. | 14:00 | Linoryt s Veronikou 
Teskovou 
Přihlášky: viznerova@ckvb.cz 
Cena 100 Kč, každý pátý vstup 50 %

ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
MUZEUM VŠEMI SMYSLY
EXPOZICE MĚSTSKÉHO MUZEA 
BLATNÁ
Interaktivní historie Blatné a Blatenska od 
příchodu prvních lidí až po současnost.

3. 2. – 27. 2. 
bude muzeum uzavřeno. 
Děkujeme za pochopení.

27. 2. ČTVRTEK | 17:00 |
IV. ETAPA STÁLÉ EXPOZICE MM 
BLATNÁ – VERNISÁŽ
Městské muzeum Blatná

 Výstavy

 Komunitní centrum

 Knihovna
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Dokončenou expozici Městského muzea 
Blatná vás provedou její autoři. Spatříte 
největší skvosty doposud ukryté v depo-
zitáři muzea – Bezdědovický poklad nebo 
Bibli benátskou. Váš zážitek bude navíc 
obohacen o výklad z mobilní aplikace 
a hrou, kterou si pro vás pracovníci muzea 
připravili. Úspěšní řešitelé si odnesou ma-
lou památku.

11. 11. – 29. 2.
JAN HÁLA: ZIMNÍ BLATNÁ 
Galerie v Íčku, Infocentrum Blatná

3. 1. – 29. 3. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
JOSEF HORNÁT – ČAS DUCHŮ
KCAŽ, Galerie fotografie Spektrum
Výstava fotografií 

3. 2. – 29. 3. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
VÝSTAVA VÝTVARNÉHO KROUŽKU 
DDM
KCAŽ
Výstava s vesmírnou tématikou. 

 18. 2. – 18. 4.
JOSEF SYNEK – OBRAZY
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

16. 3. – 30.4.
STANISLAV SLOUP: KATEDRÁLY
Galerie v Íčku, Infocentrum Blatná
Malá výstava koláží jako vzpomínka na 
španělské a francouzské katedrály od 
mačkovského rodáka. S. Sloup (1938) vy-
studoval Střední průmyslovou školu by-
tové tvorby v Praze a dějiny na Filozofické 
fakultě UK. Navrhoval hračky v příbram-
ském Hamiru, byl výtvarníkem u Rudných 
dolů Příbram. Po r. 1989 zaměstnán v Pa-
mátkovém ústavu středních Čech. Je spo-
luautorem publikace Příbramské Vánoce, 
jesličky a tvůrci betlémů.

 

2. – 15. 3.
INFOCENTRUM UZAVŘENO
Z důvodu výmalby a úprav interiéru bude 
první dva březnové týdny infocentrum 
uzavřeno. Vstupenky zakoupíte na recepci 
Městského muzea Blatná.
Děkujeme za pochopení

29. 5. PÁTEK | 18:30 |
POSLEDNÍ TRIK GEORGESE MÉLIÈSE   
Divadlo Drak
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Předprodej | IC Blatná, www.ckvb.cz  
od 24. 2.

Divadelní představení se uvádí u příleži-
tosti vernisáže výstavy scénografa Mar-
ka Zákosteleckého v Městském muzeu 
Blatná.

Jak se stát nesmrtelným?
Existuje na to trik! 
Divadelní představení, které je poctou svě-
tu kouzel, filmu a imaginace.

„Byl předurčen zdědit po otci obchod 
s obuví, ale místo toho si odmala rád kres-
lí. V Londýně uvidí kouzelnické vystoupení 
a je jím natolik fascinován, že se sám stane 
kouzelníkem. Koupí vlastní divadlo, kte-
ré má stále vyprodané, protože nechává 
zmizet ženy a promění je v motýly… Pak se 
účastní prvního promítání bratří Lumiérů. 
Stane se geniálním filmovým tvůrcem, kte-
rý vytvoří první filmový ateliér na světě.“ 
Georges Méliès (1861 – 1938), francouzský 
filmový režisér a významný průkopník ki-
nematografie.
Inscenace inspirovaná pozoruhodným ži-
votním příběhem a dílem průkopníka ki-
nematografie George Méliése zve diváky 
do lákavého prostředí kouzelníků, triků 
a magie. Na Meliésův svět plný bezbřehé 
imaginace je dokonce i smrt krátká, neboť 
celuloid, iluze a fantazie jsou zbraně, které 
snad mohou i Zubatou porazit…Nebo ne? 
To se dozvíme na konci cesty fascinujícím 
životním příběhem největšího filmového 
kouzelníka všech dob.

Hrají: Johana Vavřínová, Jan Popela, Lu-
děk Smadiš, Milan Žďárský, Milan Hajn
Režie: Jiří Havelka
Výprava: Marek Zákostelecký
Dramaturgie: Dominika Špalková
Hudba: DVA
Délka představení: 50 min
Určeno divákům od 9 let.

Úspěchy inscenace
Od své premiéry v r. 2013 sklízí inscenace 
vavříny u nás i v zahraničí. Byla mnoho-
násobně oceněna v rámci Výročních cen 
Divadelních novin – Dušan Hřebíček za 
herecký výkon sezóny bez ohledu na žán-
ry za titulní roli, Jiří Havelka a Marek Zá-
kostelecký v kategorii Loutkové a výtvarné 
divadlo. Obdržela také Cenu Erik pro nejin-
spirativnější loutkářskou inscenaci sezony, 
či Hlavní cenu na festivalu Spotkanie 
v polské Toruni.
Jako tvůrce představení se v Divadle Drak 
poprvé představil režisér Jiří Havelka. Ten 
patří k nejtalentovanějším režisérům sou-
časné české divadelní scény. 

Jeho inscenace získaly řadu ocenění, v mi-
nulosti režíroval např. v Divadle Ypsilon, 
Divadle Archa, v Dejvickém divadle nebo 
Hadivadle. Je také hercem a spoluautorem 
přestavení známého Divadla VOSTO5. 
V roce 2007 získal Cenu Alfréda Radoka 
jako talent roku. V roce 2019 režíroval ko-
medii Vlastníci, k níž napsal i scénář.

O představení napsali
Havelka se scénografem Markem Zá-
kosteleckým a dramaturgyní Dominikou 
Špalkovou vytvořili poetickou činoherní 
grotesku s dovedně propojenou stínohrou 
i laternou magikou, která beze slov srozu-
mitelně osloví i v cizině. 
Nová inscenace okamžitě vtáhne, i dospě-
lým na chvíli dopřeje údiv a okouzlení, ne-
mluvě o poezii s kapkou nostalgie. 
Drak složil hold nejen prvnímu vynálezci 
triků z dob, když šlo výlučně o ruční práci, 
ale i modernímu divadlu, srozumitelnému 
a s ohromnou nadstavbou: s darem pře-
kvapovat.”

Petr Mareček, MF Dnes

 Těšte se

 Infocentrum
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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

Koukej, padá sníh! 
Ale náš internet 
nepadá. Obdarujte se naším internetem

 
       i na duchu!
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František Honsa 
z Nahošína výborně úročí 
svůj dar od boha
V devatenácti letech míří na dráhu profe-
sionálního cyklisty.
Dokončení z minulého čísla.

Začalo to tříkolkou
Začátky už nyní oslnivé cyklistické 

kariéry devatenáctiletého reka z maličké 
a neznámé vesničky se datují od jeho čtyř / ! / 
let. To začal dojíždět v zimě v létě na tříkolce 
do školky v nedaleké obci Doubravice. A tady 
se srdnatě pral se svým prvním kopcem. 
„Když nemohl, tak jsem ho tlačil,“ vzpomíná 
s úsměvem jeho otec Pavel, který sehrál při 
formování osobnosti tohoto talentu od boha 
významnou úlohu.

Nezůstalo jen u jednoho sportu. „Fandu 
jsem přihlásil do oddílu ledního hokeje. Hrál 
žákovskou ligu za Strakonice a hrál dobře. 
Jako první Čech získal medaile ze čtyř dis-
ciplín ve vytrvalostním sportu- jednalo se 
o přespolní běh, běžky, závod horských kol 
a závod silničních kol na vrcholové úrovni,“ 
poplácává po ramenou svého syna Pavel 
Honsa.

Právě pro kombinaci několika druhů fys-
kultury v týdnu to měl už jako žák František 
Honsa hodně pestré. A taky náročné. Na spor-
tovní gymnázium do Vimperka nastoupil coby 
lyžař. Počínaje druhým ročníkem se zaměřil 
na horskou cyklistiku, ve třetím ročníku ho 
už plně zaměstnávala. Rok 2019 pak proběhl 
čistě na silničním kole a s touto závodní 
specializací také podepsal profi  smlouvu pro 
letošní rok,“ užívá si role tiskového mluvčího 
potomka Pavel Honsa. A nutno podotknout, že 
zmíněný sportovní koktejl si jako podporu své 
fyzičky a ústředního zaměření „vychutnává“ 
mladý borec doposud.

Je skoro zázrak, že přes tak intenzivní 
sportovní nasazení doposud nahošínský zá-
zrak neutrpěl výraznější pochroumání tělesné 
schránky. „Jen v první třídě jsem si dvakrát 
zlomil předloktí. Totéž se mi povedlo ještě 
jednou v sedmičce. Ale to se nepočítá,“ mává 
rukou nad zanedbatelnou daní z úspěchu vše-
stranně výjimečný pohodář.

Ve sparťanském dresu
Sparta- tenhle název je sám o sobě 

pojmem. A vůbec nemusí jít jen o fotbal. 

Ve sparťanském dresu lámal vaz asfaltovým 
kilometrům premiérově v sezóně 2019 i Fran-
tišek Honsa z Nahošína. 

První vítězství zaznamenal mládenec 
s dynamitem v nohou o magickém datu 1. 
ledna při zteči pětikilometrové střechy nad 
Rokycany- tady se jako sparťan rozloučil 
se stylem MTB / horská kola /. Následovala 
„bramborová“ medaile na Českém poháru 
v Kyjově a bronz na Českém poháru v Ro-
kycanech. Pak následovalo Mistrovství České 
republiky v Trnavě, kde si to sparťanské eso 
rozdalo natvrdo i se slovenskými cyklisty 
a výsledkem byl velmi hodnotný bronz. 
Náležitě na sebe upozornil nahošínský „oří-
šek“ při „TOUR DE SLOVENIA“. Tam se 
sjela opravdová elita ze světových profi  stájí, 
včetně pokořitelů legendární „Staré dámy“ 
TOUR DE FRANCE. „Za těchto okolností 

pro mě mělo desáté místo v kategorii do 23 
let cenu zlata,“ uvádí s rozjasněnou tváří 
František Honsa.

Jediné, co v sezóně 2019 domácímu ta-
lentu opravdu nesedlo, byl paradoxně závod 
v mateřských končinách. Inu, osud si někdy 
neodpustí malou zlomyslnost i při vší své 
přejícnosti. Český pohár v okolí rodného Na-
hošína ještě před startem signalizoval, že ten-
tokrát to nebude ono. „Cítil jsem se unavený 
a nepochopitelně vyčerpaný. Prostě to nějak 
vůbec nešlo. Navíc se venku ženili všichni 
čerti, nepřidaly mi ani úzké silnice. A zrovna 
tady mi přišla fandit celá rodina i spolužáci, 
když to bylo takříkajíc za humny,“ lituje mír-
ného nezdaru pod hlavičkou Sparty František 
Honsa. I tak ale vykřesal z nepodařeného dne 
alespoň desátou pozici.

Na závodu míru mládeže, kde jel v sekci 
„B“, to napálil skvostně. Jenže tentokrát si 
zase postavil hlavu materiál: „Utrpěl jsem 
defekt zadního kola a mechanický vůz nikde! 
Nakonec nezbylo než se uklidit do sběrného 
vozu,“ vzdychne Fanda.

Pak už ale na kariéru nahošínské cyklo-
naděje svítilo slunce. Z domácích tratí se i se 
svým týmem přesunuli na jedenáctidenní 
etapový závod do Číny. A tady přišel jeho 
velký den při třetí etapě- tzv. „královské 
horské“, kdy se vyšvihl na stříbrnou příčku, 
což znamenalo moc! A fantastické celkově 
sedmé místo mezi sto padesáti „bouchači“ 
z mezinárodní smetánky / USA, Austrálie, 
Francie, Holandsko, Německo / ho pasovalo 
do vpravdě šlechtického stavu a předurčilo 
jeho další slibnou budoucnost.
Rekordy láme celá rodina

Že u Honsů v Nahošíně nepadlo jablko 
daleko od stromu je nabíledni. Otec Pavel 
se po roce 1989 živil ve Francii jako běžec: 
„Největší radost jsem si udělal, když se mi 
podařilo dát maratón za 2 hodiny 19 minut. 
Teď jsem prostě „hobbík“- celoročně jezdím 
na kole do práce. V padesáti letech jsem 

podnikl mimochodem 
takový soukromý cyklis-
tický „nonstop přejezd“- 
z Nahošína do italského 
letoviska Bilione. přes 
průsmyk na Glocklokne-
ru za 30 hodin,“ pozna-
mená skromně jakoby 
oznamoval, že jel přes 
náves nakoupit do sá-
mošky.

Františkovi souro-
zenci- bratr Tonda a se-

stra Anežka- vybojovali medaile na MČR 
v běžkování. Jeho maminka Olga působí 
na pozici profesionální trenérky lyžařů 
na sportovním gymnáziu ve Vimperku. 

František si pozorně hlídá a bere vážně 
i stravování. Jako každý ostřílený profík. 
V současnosti váží 62 kg a měří 173 cm. 
Do sezóny by chtěl váhu stáhnout na rovnou 
šedesátku. „Jíme hlavně jehněčí a ryby, samo-
zřejmě zeleninu. Speciálně jsme začali chovat 
ovce. Přilepšíme si samozřejmě o vánocích, 
to by jinak ani nešlo,“ směje se hlava rodu.

Mladý muž, který to ze sportovní rodiny 
Honsů v Nahošíně dotáhl nejdál, má sám se 
sebou ještě další plány. Stojí přitom nohama 
pevně na zemi, ale ví, že má na víc: „Rád bych 
se vypracoval do světové elity.„říká František.

Jeho otec k tomu dodává: „Budu mu po-
máhat, ale to hlavní je ale na něm. 

Zní to neuvěřitelně, ale do svých devate-
nácti let František vystřídal už osm bicyklů. 
Důležité je, že on sám svůj sen a svou vitalitu 
nevyměnil.  (Bez jazykové úpravy).

                                  Vladimír Šavrda

Tohle závodníci milují!
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Prodej slepiček
Červený Hrádek  prodává slepičky  typu Tetra hnědá,  Dominant ve všech barvách, 

slepičky Green Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 15- 19 týdnů, 

cena 169 -219,- Kč/ ks.

Prodej: 28. 2., 14. 4., 29. 5. a 29. 6. 2020
Blatná – u restaurace Na myslivně– 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 

REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL
B. Němcové 29, 388 01 Blatná 

29 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! Ocenění nemovitostí.

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!

Ještě 
k Akademii 
TJ Sokol 
Blatná

Kalistenika zaujala 
hlavně chlapce. Málokdo 
umí např. kliky na jedné 
ruce. Ukázka ovšem obsa-
hovala i další dovednosti, 
které člověk získá cviče-
ním, využívajícím pouze 
váhu vlastního těla. Přijď-
te vyzkoušet kalisteniku 
do Sokola.
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Autodíly –    
    železářství

MAREK CHVÁTAL

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

Provozní doba: Po-Pá 7.30 - 16.30
 So 8.00 - 11.00

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

nzerce

ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

Sedláček

  žaluzie všech         žaluzie všech       
     typů     typů

  sítě proti hmyzu  sítě proti hmyzu

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

Nabízím pronájem garáže na Skaličanské.
Volejte 776 458 406 Koupím byt 

v Blatné  3+1 , 
v osobním vlastnic-
tví , platba v hoto-

vosti.
Nabídky pro-
sím na tel. č. 

724 073 898 nebo 
731 173 031.

Přijmeme pracovníka na úklidové 
práce ve městě Blatná.
Hrubá mzda :100,- Kč/ hod.

Pracovní úvazek 8 hod. denně.
Nástup možný ihned.

Kontakt: Ivana Baštářová, tel: 
606 602 615, e-mail: zivotopis@icis.cz
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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

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE
rozšířený sortiment v 1.patře

Dovoz zboží až domů
Zapojení a instalace
Odvoz starého 
zboží

PIVOVARSKÁ 200, BLATNÁ,
PO – PÁ 8:00 – 17:00 HOD., SO 8:00 – 12:00 HOD.

Expert.cz – Blatná

NAJDETE 
NÁS NA FB

Jankovský
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