
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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Informace pro občany – COVID 19
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – Ministerstva zdravotnictví ČR

Vzhledem k aktuálnímu vývoji epi-
demiologické situace bylo pro období od 
27. července 2020 do odvolání, přistoupeno 
k omezení počtu osob v rámci hromadných 
akcí (divadelní, hudební, fi lmová a další 
umělecká představení, sportovní, kulturní, 
náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim 
podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, 

slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, 
trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, 
a to jak veřejné, tak soukromé) na nejvýše 
1 000 osob, koná-li se akce převážně ve ven-
kovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li 
se akce převážně ve vnitřních prostorech 
staveb. 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – Krajské hygienické Stanice Jihočeského kraje
V souvislosti s rozšířením výskytu one-

mocnění na území Jihočeského kraje vydala 
Krajská hygienické Stanice Jihočeského 
kraje  nařízení mimořádných opatření.

S účinností ode dne 29. července 2020 
do odvolání tohoto mimořádného opatření 
se na celé území Jihočeského kraje, NA-
ŘIZUJE:

Zákaz pohybu a pobytu všech osob bez 
ochranných prostředků dýchacích cest (nos, 
ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, 
šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání 
šíření kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorách zdravot-
nických zařízení, včetně lékáren a ve všech 
vnitřních prostorách zařízení sociálních 
služeb

b) ve všech veřejnosti přístupných vnitřních 
prostorách úřadů, platí i pro zaměstnance při 
kontaktu s veřejností.

Dále DOPORUČUJE:
- pohyb a pobyt s ochrannými prostředky 
dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, 
rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné pro-
středky, které brání šíření kapének, a to ve:

a) ve všech vnitřních prostorech, mimo 
bydliště

b) ve všech prostředcích veřejné dopravy 
(vlaky, autobusy, MHD)
- pořadatelům hromadných kulturních, spor-
tovních, zábavních a jiných akcí sledovat 
aktuální vývoj epidemiologické situace.

Úplná znění těchto nařízení najdete 
na internetových stránkách města Blatné.

odbor životního prostředí – krizové řízení

Růže v Blatné kvetou dál!
Děkujeme všem, kteří nám na naši výzvu v minulém čísle Blaten-

ských listů poslali fotografi e svých růží. Bylo Vás pár, ale přišly samé 
krásné snímky! Je z nich vidět, že růže v Blatné kvetou dál a mají zde 
i řadu oddaných pěstitelů. Kdo ví, třeba se příští rok osmělí i ostatní 
a pochlubí se svými květy.

Přidáváme několik ze zaslaných snímků, abyste se mohli také 
pokochat. Jsou nejen z Blatné, ale také z okolních vesnic. U většiny 
odrůdy neznáme, ale přikládáme i snímky těch, které před devadesáti 
lety vyšlechtil v Blatné Jan Böhm a dal jim krásná jména: Hubička, 
Vltava, Vlasta Burian…nejsou kouzelné?

Přejeme Vám krásný zbytek léta.
Pavla Váňová Černochová, navíc z.s.
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ktual i ty
Není pochyb, že pro Blatnou je nejvý-

znamnějším dnem 15. srpen, svátek Nane-
bevzetí panny Marie, kterému je zasvěcen 
blatenský kostel a který předurčoval od ne-
paměti i konání slavné blatenské pouti. Rok 
co rok se konaly přípravy na tuto událost, 
připravovala se slavnostní mše, blatenští 
ochotníci nastudovali novou hru, zvali se pří-
buzní a hosté, aby přijeli na pouťové koláče, 
všude se uklízelo. Myslím, že letos to snad 
bude poprvé, co se pouť nekoná. Pro naši 
rodinu mělo toto datum ještě další význam. 
V předvečer blatenské pouti, tedy 14. srpna, 
se sjela celá rodina, aby oslavila narozeniny 
mého otce, JUDr. Františka Ptáčka, opravdo-
vého blatenského rodáka. Narodil se v domě 
zvaném „Na staré poště“ ještě v době císaře 
Františka-Josefa za Rakouska-Uherska 14. 8. 
1910. Za čtyři roky poté, 28. 7. 1914, byla 
vyhlášena válka, které se říkalo nejprve vel-
ká a posléze první světová a která razantně 
překlopila svět z klidného prodlouženého 
19. století do dravého století dvacátého 
plného změn a paradoxů, což poznamenalo 
i otcův život. Letos tomu tedy bude již 110 
let (1910), co se narodil a 24. 8. uplyne již 
15 let od jeho odchodu. Svojí Blatnou velice 
miloval, byl detailním znalcem blatenských 
reálií. Lásku k Blatné podědila i jeho široká 
rodina. Proto mi dovolte tuto malou rodinnou 
vzpomínku.                        Rodina Ptáčkova

Putování za mlýny na Závišínském potoce a v Blatné 
Chcete-li se více dozvědět o tom, jaké 

mlýny klapaly od Třemšína po Blatnou 
a projít se i zdejšími vesničkami, jistě vás 
zaujme nová kniha autorky Jaroslavy Pixové, 
která se mlynářskou tématikou zabývá již 
mnoho let a na svém kontě má minimálně osm 
knih o historii a osudech mlýnů na Blanici, 
Otavě, Zlatém potoce, ale i jiných tocích. 

Tentokrát se vydala do kraje pod Třemšínem 
a popisuje historii mlýnů od nejstarších dob 
až po současnost nejen na Závišínském, ale 
i Hvožďanském a Vacíkovském potoce. 

Klapáčů tu nebylo zrovna málo, rovných 
čtrnáct včetně blatenského Scheinherrova 

u rybníka Pustý. Ocitnete se ve vacíkovském 
Siminově mlýně, u Sadílků v Roželově, 
v Zíbově mlýně ve Hvožďanech, ve třech, 
původně Kůrkovských mlýnech v Jamkách, 
další v Tisově a Újezdci. A to jsme již u Zá-
višína, kde klapaly také tři: v Hutích, Alšův 
a tzv. Lopatárna. Pak už je to jen skok do Bez-
dědovic, Hodáně a Blatné. A když už jsme se 
dostali do města protkaného bohatou historií, 
kde dlouhá léta voněly růže, bylo by škoda 
ho tak rychle opustit. Takže kniha nás zavede 
i do mlýna Ježkova, Červeného, Podškolské-
ho, Jeklíku a i dvou klapáčů na Lapači, které 
patřily k Blatné.  

Kniha nazvaná Mlýny na Závišínském 
potoce s jeho přítoky a v Blatné představuje 
nejen mlýny, ale i vesničky, kterými potoky 
protékají, jejich historii a zajímavosti. Jak zde 
život plynul vám přiblíží množství dobových 
i současných fotografi í, ale i barevná obrazová 
příloha. Autorka čerpala nejen z archivních do-
kumentů, ale připojila i vzpomínky pamětníků.

První představení knihy se uskuteční 
ve Hvožďanech 5. září od 13,30 hodin 

u příležitosti slavnosti otevření nově zre-
konstruovaného špýcharu nazvané Den 
na špejcharu. Další bude v zasedačce Měst-
ského úřadu v Bělčicích 11. září od 18 hodin. 
A do třetice v Komunitním centru v Blatné 
15. září v 17 hodin. Kniha je v prodeji i v knih-
kupectví v Blatné. Poděkování patří obcím 
Hvožďany, Bělčice, ZD Bělčice a Svazku obcí 
Blatenska, kteří knihu podpořily.

KRÁSNĚ-LI O VAVŘINCI A BARTO-
LOMĚJI, NA DOBRÝ PODZIMEK MÁŠ 
NADĚJI (10. SRPEN)

Léto se dostává do svého vrcholu, hor-
ké srpnové dny napovídají, že se přiblížil 
15. srpen – den Nanebevzetí Panny Marie, kdy 
se každoročně v Blatné slaví pouť. Snad po-
prvé v historii, kvůli nákaze koronaviru tomu 
letos tak nebude. Ofi ciální pouťové oslavy 
byly letos zrušeny. Určitě ale všichni budete 
tento den ctít v rodinných kruzích. Setkání 
s vašimi blízkými, dobré jídlo, pití, pouťové 
koláče nebudou chybět na vašich stolech. 
Procházky  po Blatné, blatenském zámku, 
oboře a okolí  budou součástí tohoto víkendu.

LIDOVÉ ŘEMESLO NA TŘ. J.P. KOUB-
KA 3 A PŮJČOVNA LODĚK

V letošním roce prodáváme i provozujeme 
PŮJČOVNU LODĚK  o prázdninách pouze 
o víkendech.

Také tento víkend budeme mít otevřeno: 
pátek 11.00 – 17.00 hod, sobota 9.00 – 17.00 
hod. a neděle 11:00 – 17.00 hod.

Připravili jsme pro vás kromě tradičních 
výrobků českého uměleckého řemesla  drobné 
dárky pro radost, také štěstí s překvapením, 

pokud budete mít zájem. Stejně tak malou 
atrakcí může být projížďka na pramici v okolí 
zámku.

V současné době si uvědomujeme jak dů-
ležitá je imunita našeho organismu, proto vám 
nabízíme celou řadu sušených bylinek, které 
můžete využít na vaření nebo jako léčivé čaje.  

K pěstování máme v nabídce ženšen 
pětilistý a rýmovník,, který uvolňuje dýchací 
cesty a posiluje náš organismus. Poměrně 
rychle narůstá , pokud odstraníte přebytečné 
výhony, můžete je použít v kuchyni nebo na-
sekat a prosypat cukrem. V uzavřené nádobě 
se vám tak po několika dnech vytvoří léčivý 
sirup, který vám na podzim může přijít vhod  
při léčbě různých respiračních nemocí.
O NEBEVZETÍ JASNO PŘED VÝCHO-
DEM SLUNCE, NASTANE POŽEHNANÝ 
PODZIMEK
SLUNCE-LI O NANEBEVZETÍ PANNY 
MARIE SVÍTÍ, LZE HOJNOST VÍNA SE 
NADÍTI
PAKLI O NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
PRŠÍ, PAK PADESÁT DNÍ MOKRÝCH 
K OČEKÁVÁNÍ MÁME.
KDYŽ PÁLÍ SRPEN, BUDE PÁLIT I VÍNO
ROSÍ-LI V SRPNU SILNĚ TRÁVA, PĚKNÉ 
POVĚTŘÍ SE OČEKÁVÁ

Blatenská pouť je také zároveň signálem 
pomalu ustupujícího slunce, konce prázdnin 
a blížícího se začátku školního roku.

Přejeme všem čtenářům Blatenských listů 
krásný nadcházející víkend, vydařené počasí 
i příjemné prožití posledních dnů letošních 
prázdnin.

Těšíme se na vaši návštěvu, zachovejte 
nám přízeň.

Eva Fučíková, lidové řemeslo 

Přijďte vzpomenout na okupaci naší 
země vojsky Varšavské smlouvy v roce 
1968 a na oběti, které tato zlovolná akce 
způsobila.

Sejdeme se 21. srpna v 17.00 hodin 
u Kaplanky. Pozváni jsou i zástupci Milionu 
chvilek.



Ročník 31 (41) Blatná 14. srpna 2020 Číslo 13 / strana 3

Zprávy
z radnice

 „Oddělený sběr kovů“
Občané našeho města mohli dosud odevzdávat kovový odpad 

především na sběrném dvoře, případně do sběrny a výkupny dru-
hotných surovin. Samostatné kontejnery na kovy jsme měli v Blatné 
a osadách pouze na pěti stanovištích (Na Vinici, Kalinovo nám., 
sídl. Nad Lomnicí, Hněvkov, Jindřichovice). Nyní se možnost, kam 
odkládat kovový odpad, rozšiřuje. V některých sběrných hnízdech 
již přibyly samostatné šedé kontejnery na kovy (v červenci technické 
služby začaly s rozmisťováním 8 kusů šedých kontejnerů: ul. Paštická 
nad poliklinikou, sídl. Nad Lomnicí, ul. Palackého, Jezárky, Topičská, 
Drahenický Málkov, Skaličany, Čekanice).  

Tam, kde samostatná šedá nádoba nestojí, mohou nyní občané 
ukládat PLECHOVKY OD NÁPOJŮ do žlutých kontejnerů na plasty. 
K jejich vytřídění dojde na třídicí lince, jejíž provoz zahájily letos 
na jaře technické služby města v ulici Riegrova (lokalita Ve Škalí), 
kde nyní přetřiďují veškerý odpad ze žlutých kontejnerů. Žádáme 
občany, aby do kontejnerů na plasty nevhazovali ostatní kovový 
odpad, zejména konzervy od potravin.

Do kontejnerů na kovy nepatří plechovky 
od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové 
nádoby se zbytky nebezpečných látek, ani 
domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení 
složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů 
odevzdávejte na sběrném dvoře.

Do kontejne-
rů na kovy patří 
drobnější kovový 
odpad, který lze 
skrz otvor bez 

problémů prostrčit – typicky plechovky 
od nápojů a konzervy, kovové tuby, 
alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, 
kancelářské sponky a další drobné ko-
vové odpady.

Do kontejnerů na plasty 
v našem městě vhazujte plas-
ty, nápojové kartony (krabice 
od mléka, džusů) a nyní také 
plechovky od nápojů! Ne-
vhazujte konzervy od jídla.

Odbor životního prostředí

Zp r á v y
T S  B l a t n á

Zemřelí červen-červenec 2020:
Köhlerová Anna - nar. 2.5.1947, Blatná, úmrtí 28.5.2020
Behenská Marie - nar. 13.4.1940, Březnice, úmrtí 2.6.2020
Vylitová Ludmila - nar. 13.9.1936, Blatná, úmrtí 5.6.2020
Hambergerová Jana - nar. 3.10.1952, Buzice, úmrtí 10.6.2020
Kabát Josef - nar. 25.6.1944, Hvožďany, úmrtí 20.6.2020 

 Biskupič David       - nar. 13.9.1996, Králova Lhota, úmrtí 23.6.2020
Oulehle Jiří            - nar. 12.6.1944, Chlum, úmrtí 26.6.2020
Langmajer Zdeněk - nar. 7.5.1985, Písek, úmrtí 8.7.2020
Němcová Zdeňka   - nar. 14.6.1941, Chobot, úmrtí 12.7.2020
Vachuška Václav    - nar. 26.5.1944, Blatná, úmrtí 12.7.2020
Flandera Václav     - nar. 3.3.1945, Mužetice, úmrtí 15.7.2020
Kopřiva Josef         - nar. 16.7.1942, Blatná, úmrtí 23.7.2020
Bernášková Marie   - nar. 11.9.1930, Kasejovice, úmrtí 27.7.2020
Souček Bohumír     - nar. 11.7.1935, Bělčice, úmrtí 28.7.2020

Vstupné do Rekreačního areálu města 
(bazén) je od letošní sezóny možné platit 

 i bezhotovostně (platební kartou).

Třídicí linka na plasty
Technické služby města Blatné, s. r. o. provozují od března letoš-

ního roku třídicí linku na plastový odpad.
Pro vybudování linky se podařilo získat dotaci ve výši 1 976 518,- 

Kč. Linka je umístěna v nově postavené hale a skládá se z boxu 
na svezený separovaný plast, násypky, dvou pásových dopravníků 
a balíkovacího lisu. Pro manipulaci s odpadem a s nalisovanými balíky 
je používán vysokozdvižný vozík.

Děkujeme všem občanům, kteří plasty třídí a využívají sběrného 
systému města.

Prosíme občany, aby do nádob na plasty nevhazovali  injekční 
stříkačky a další zdravotnický materiál (např. infuzní sety).

Některé články od pana Šavrdy si můžete přečíst na webu 
Blatenských listů: Zlaté ručičky aneb ať žijí novodobé farmář-
ské trhy, Sekáčí v Bělčicích, Gastronomické hrátky v Buzicích, 
Buzická pouť, Škvořetičtí sportovci.

Brožura o 48 stranách  
formátu turistické mapy,  

která popisuje  
20 polodenních výletů Blatenskem  

slovem, fotografiemi a mapou 
již vyšla. 

K dostání v Blatné  

od 17. srpna 2020 
  

v infocentru 

a knihkupectví Kanzelsbergerger 
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Pfeifer – 
stabilní rodinná firma s budoucností.

Přijďte se informovat osobně každou středu v 9,00 hod,  popř. zavolejte a domluvte 

si datum a čas, který Vám vyhovuje.

 Obsluha lisu

 Obsluha výrobní linky

 Směnový údržbář

 Řidič bočního VZV – nakládka 

 kamionů na hale – 2 směny

 Řidič VZV nad 5t

Volné pracovní pozice v Chanovicích:

PŘIDEJTE SE K NÁM A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ SILNÉ RODINY PFEIFER! TĚŠÍME SE NA VÁS!

Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová 

Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice

Tel. 602 659 522 · nabor@pfeifergroup.cz

karriere.

pf
e
if
e
rg

ro
up.

com

          
  Vše kolem

zaměstnání u firmy Pfeifer

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Nabízíme:

 Atraktivní systém odměňování 

 Transparentní prémiový systém

 13. plat, stravenky

 Náborový příspěvek 12.000,- Kč

 Příspěvek na penzijní připojištění  
 ve výši 3% hrubé mzdy 

 Svozy do zaměstnání ze směrů:

 Klatovy, Sušice, Horažďovice, 

 Nepomuk, Strakonice a Blatná
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Hororová mega akce na buzicke tvrzi 
se prozatím odkládá. V realizaci 
brání koronavirova opatření

Mělo to být něco. Něco s velkým N. Pohádkově hororová lahůd-
ka pro všechny. Dějištěm se měla stát středověká tvrz v Buzicich 
u Blatné. Ale nynější opatření proti šíření koronavirove nákazy 
udělalo nájemci hrádku Zdeňku Sedlakovi skrt přes rozpočet. „Jde 
o to, že jsou zakázány shluky lidí nad 500 osob. A na tuhle akci by 
přijelo tutove minimálně 1000 diváků. Nicméně projekt se neruší 
- pouze je odložen,“ zdůrazňuje Zdeněk Sedlák. 

Program pohádkově hororové akce měl zahrnovat zábavné odpo-
ledne pro děti a osoby s postižením. Čekala je stezka odvahy s asisten-
cí pohádkových strasidylek, následně táborák, hry, kreativní dilnicka 
s malováním na kamínky, výrobou celenek, malování na obličej 
a klauni. Součástí odpoledne na tvrzi v Buzicich měl být i hřbitov 
strašidelných mazlíčků. 

Večer by pak patřil dospělým a odvazlivcum nad 15 let. Na ty 
měla pouštět hrůzu skupina démonů, zombie a postav z hororů. 
I na ně čekala stezka odvahy,kde měli účinkovat profesionální herci. 
Další atrakce se skrývala v podobě bodypaintingu. 

Doprovodný program měl nabídnout ohnivou show, tanec 
s hady, fakiry skupiny In Flame US, živé sochy Sinela za hudebního 
doprovodu skupiny Arcus. 

Celá akce byla naplánována na 29.srpna i jako náhrada za zru-
šenou Blatenskou pouť. Nelze než věřit, že se buzicka tvrz otevře 
zmíněnému projektu co nejdříve. (Bez jazykové úpravy).

Vladimír Savrda 
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Co je české, to je hezké / a také zdravé / aneb SCUK jánošíkem národního potravinářství
Zatímco české vlády a parlamenty s tím 

mají neskutečný problém a nejsou schopny 
učinit zásadní rozhodnutí, drobná česká 
žena Inka Čadková z vesničky Blatenka 
už na stejné téma rozjela vlastní projekt. 
A nutno podotknout- velmi úspěšný! Řeč je 
o starých dobrých ryze českých potravinách, 
které po roce 1989 vytlačil z tuzemského trhu 
příliv „zápaďáckých“ produktů. Nyní snad 
přichází čas renesance. A nezměrnou zásluhu 
na postavení obranného valu vůči zahraničním 
„zmetkům“ má právě Inka Čadková.

První „odbojářské“ myšlenky se v její 
mysli objevily, když přivedla na svět děti. 
„S prvními příkrmy jakoby mi spadly klapky 
z očí- začala jsem si uvědomovat, že nám 
všem hrozně moc chybí nezávadné české 
potraviny. A že chybí hlavně našim dětem,“ 
říká paní Inka, „Slovo dalo slovo a já začala 
v Blatence na vlastní zahrádce pěstovat plo-
diny jako třeba fazole, kapustičky….Pustila 
jsem se i do zavařování,“ líčí nalezení té 
správné cesty ke zdraví.

Netrvalo dlouho a dozvěděla se o exis-
tenci sdružení „SCUK“. „Tam jde o záměr 
„scuknout“ neboli pevně stmelit farmáře 
a spotřebitele,“ vysvětluje Inka Čadková, 
„A dostávat zdravé produkty právě co nejpo-

hodlnějším způsobem mezi lidi. Za účelem 
vykořenit různé mýty o bio potravinách se 
konaly i veřejné ochutnávky. A setkaly se 
s příznivým ohlasem. Kupříkladu datlové 
bonbóny chutnaly i mužům. Já sama jsem si 
velice oblíbila kokosový jogurt bez mléka,“ 
jde příkladem nejen pěstitelka, ale vlastně 
i novodobá česká vlastenka.

Projekt pokračoval mílovými kroky. 
„Utvořila jsem s kamarádkami skupinu a vždy 
jedna z nás jela na střídačku do Strakonic 
vyzvednout objednané produkty. Nyní jsou už 
naštěstí v okresním městě výdejny „SCUKU“ 
dvě. Celkem jejich počet vzrostl z původních 
250 na 400. Možná tomuto trendu napomohla 
i koronavirová karanténa,“ domnívá se lokální 
průkopnice toho, co bylo za rodičů a prarodičů 
samozřejmostí.

Objednávat si mohou konzumenti zdravé 
potraviny vždy do středeční půlnoci. V úterý 
objednávka dorazí. „Tenhle projekt má i další 
plus- „scukávají“ se jedinci, kteří to myslí 
dobře s naší planetou. Jedním ze základních 
pilířů toho jsou vratné obaly. A takové mléko 
ve skle- to je jiná dobrota,“ uvádí Inka Čadko-
vá. Sama si v Blatence zřídila výdejní místo: 
„Není to limitující pro zájemce, co nevlastní 
auto. Ráda jim potraviny po domluvě osobně 

dovezu. Ve svém domku mám stabilní výhod-
nou teplotu, takže se nikdo nemusí obávat, že 
by utrpěla čerstvost produktů,“ představuje 
fantastickou službu pro veřejnost. Před devíti 
týdny navázala paní Inka kontakt se 60 doda-
vateli. Dnes už se zapojilo na 110 farmářů.

Existuje tady samozřejmě jedno měřítko: 
„SCUK si vybírá maximálně kvalitní výrob-
ky. Nemůže to tedy být cenově srovnatelné 
s výrobky z marketů. Tady však jde o něco 
daleko cennějšího - naše zdraví a zdraví našich 
blízkých.“ 

Za odstrašující příklad dovážených potra-
vin považuje Inka Čadková „nepulírovaná“ 
jablka: „Já tedy nevím, ale ať dělám, co dělám, 
nejdou umýt,“ krčí rameny lidsky uvažující 
a jednající česká žena. Věří, že situace v této 
oblasti bude čím dál tím příznivější. Národ se 
asi konečně probudil ze lhostejnosti a letargie. 
Alespoň co se konzumace potravin týče.

Zájemci o objednávání a odběr farmář-
ských zdravých produktů mohou využít této 
adresy: scuk.cz/ blatensky-scuk

P.S. Je už na čase zase žít jako Češi. Západ 
už nás vysál dostatečně.      

(Bez jazykové úpravy).

Vladimír Šavrda

Jihočeské divadlo na zámku Blatná  
Otáčivé hlediště v Českém Krumlově se letos neotáčí, ale co by 

to bylo za jihočeské léto kdyby Jihočeské divadlo nehrálo pod širým 
nebem? Zámek Blatná je hrdý na to, že se stal partnerem špičkového 
Jihočeského divadla, které v Blatné v průběhu srpna odehraje hned 
9 představení. V sobotu  8. a v neděli 9. srpna všechny přítomné 
diváky pobavila komedie plná anglického humoru „Zavolejte Jee-
vese“. Zážitek z divadelního představení umocnilo jeviště složené 
ze zámeckého parku, empírového domku, bdělých pávů i daňků. 
Na své si přišli také ti nejmenší, kteří mohli shlédnout hned třikrát 

divadelní pohádku „Bruncvík aneb Jak lev do znaku přišel“ a užít si 
tak českou legendu v podání Malého divadla. Jihočeské divadlo se 
k nám do Blatné opět vrátí v sobotu 29. a v neděli 30. srpna s operou 
„Rusalka“ a s dětským představením „O Palečkovi“. Nenechte si 
ujít další divadelní zážitky v podání Jihočeského divadla se silným 
geniem loci blatenského zámku. Vstupenky jsou dostupné na webu: 
https://www.jihoceskedivadlo.cz/program/8-2020 a případně je bude 
možné zakoupit také na místě před představením. 

Symfonický orchestr Českého rozhlasu se představí na 
zámku Blatná 

V samotném srdci zámeckého parku Blatná se představí jeden 
z nejlepších domácích orchestrů, Symfonický orchestr Českého 
rozhlasu, se svým šéfdirigentem, německým umělcem světového 
renomé, Alexandrem Liebreichem. Ten ke spolupráci přizval svého 
pravidelného hudebního partnera, špičkového violoncellistu Albana 
Gerhardta, který vystupuje s nejvěhlasnějšími světovými orchestry, 
jakými jsou Berlínští fi lharmonikové nebo Newyorská fi lharmonie.
Gerhardt v plenéru zámku zahraje Druhý violoncellový koncert, 
který pro českého skladatele a violoncellistu Antonína Krafta složil 
vídeňský klasik Joseph Haydn.

Program zahájí předehra k romantické opeře Čarostřelec, vy-
právějící příběh o mladém myslivci, který se spolčí s ďáblem, aby 
získal ruku milované dívky. Opera se záhy po premiéře v Berlíně stala 
nejúspěšnějším jevištním dílem Carla Marii von Webera a rychle se 
dočkala dalších uvedení ve Vídni, Lipsku, Karlsruhe i v Praze. Ve 
druhé polovině večera se vedoucí skupin dechových nástrojů orches-
tru představí coby sólisté, když uvedou Koncertantní symfonii Es 
dur Wolfganga Amadea Mozarta. Večer pak uzavře populární suita 
ze scénické hudby ke hře Peer Gynt norského skladatele Edvarda 
Hagerupa Griega.

                                                                                                                                                                            Stephanos Germenis-Hildprandt 
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Romantický svět expremiéra 
Jana Fischera na českém 
venkově
S oblíbeným politikem ve výslužbě / nejen / o tom, jaké je to být 
chalupářem a „obyčejným“ člověkem.

Někdejší předseda tzv. „úřednické 
vlády“ ČR / 9. duben 2009 - 13. července 
2010 / a nestranický kandidát na post hlavy 
státu v přímé volbě / leden 2013 / ing. Jan 
Fischer CSc. byl a je širokou veřejností 
vnímán jako slušný, vysoce inteligentní 
a vzdělaný odborník a člověk. Není mnoho 
českých politiků po listopadu 1989, kteří 
by prošli skrze síto občanského mínění tak 
neposkvrněni a čisti jako právě on. Fakt, že 
patřil mezi nejoblíbenější osobnosti spole-
čenského života, potvrdila i řada průzkumů.

Již delší dobu potkávají lidé Jana Fischera a jeho neméně kultivova-
nou a příjemnou manželku Danu v lokalitách města Blatné. Manželský 
pár totiž nedaleko „města růží“ zakoupil romantickou chalupu, v jejíchž 
stěnách tráví chvíle odpočinku a úniku před divokou civilizací. A právě 
tady vznikla první část exkluzivního rozhovoru s mužem, který se 
pohyboval v nejvyšších patrech národní politiky, fi nančnictví a eko-
nomiky. Část spíše nepolitická. Až na jednu výjimku šlo o příjemné 
povídání nad čerstvou kávou o tom, jaké je to být chalupářem a žít 
mezi obyčejnými lidmi……
V.Š: „Abychom poznali a vnímali současnost, musíme se zaobírat 
historií. Byť leckdy hořkou. Váš otec RNDr. Otto Fischer za naci-
stické okupace prošel pekly koncentračních táborů. Z celé rodiny 
přežil holocaust pouze on a jeho matka. Vyprávěl vám o této stinné 
kapitole svého života? Pokud ano, do jaké míry ovlivnil jeho příběh 
váš lidský růst a rozvoj osobnosti ?“

J.F: „Otec o svém věznění hovořil nerad a velmi málo. Byl v tomto 
ohledu skutečně zdrženlivý. Ano, když byly na židovské obci pořádány 
tryzny za oběti koncentračních táborů, tak tam jsme pravidelně chodili. 
Takže jsem věděl, o co jde. Babička přežila Terezín, ostatní příbuzní 
bohužel v onom nelidském prostředí zahynuli. 

Proslulý je ale komentář mého otce k události, kdy stanul na rampě 
koncentračního tábora tváří v tvář neblaze proslulému Josefu Men-
gelemu. Ten se ho, naštěstí v dobrém rozmaru, zeptal, jaké je jeho 
povolání. „Matematik“, odpověděl otec a v tom okamžiku už cítil, že 
bude poslán na stranu smrti. Mengele překvapivě pronesl: „No, tak to 
můžeme ještě chvíli potřebovat!“ Tenhle rozmar obávaného nacisty 
mu zřejmě zachránil život.

Otce i babičku pobyt v německých lágrech zle poznamenal, ze-
jména psychicky. Otec zemřel v pouhých 65 letech- měl strašně špatné 
srdce, prodělal dva infarkty, selhávaly mu ledviny….

Babička, o kterou jsem přišel, když mi bylo jedenáct let, poslední 
tři roky života trpěla ošklivými halucinacemi. Týkaly se hlavně tere-
zínského utrpení. Tehdy jsem právě vstřebával ony ošklivé zážitky, 
protože i otec se v návaznosti na to musel trochu víc otevřít a vysvětlit 
mi souvislosti.“
V. Š: „Pojďme raději k příjemnějším tématům. Každý kluk sní 
o nějakém zajímavém povolání- být kosmonautem, policistou nebo 
třeba horolezcem. Čím jste toužil vy v chlapeckém věku jednou být ?“

J. F: „Klasika- strojvůdcem! To si asi prožila většina z nás. Zají-
malo mně všechno, co souviselo s dopravou. Ještě dnes mně železnice 
fascinuje.“
V. Š: „Kdy se u vás projevila „náklonnost“ k ekonomii ?“

J. F: „Tak k ekonomii se netíhne většinou nějak brzy. Já jsem tedy 
byl vždycky univerzalista čili mně těch věcí bavilo víc. Nepatřil jsem 
mezi jedince, které by bavila třeba matematika a na ostatní předměty 
by kašlali. To můj syn Jakub- dnes univerzitní profesor- se soustředil 
výhradně na matematiku. Nějaké dějepisy nebo zeměpisy mu těžkou 
hlavu nedělaly. Až o dost později se tzv. „odmatematizoval.“ U mě tedy 
převažoval zájem o matematiku, což bylo i geneticky dáno, protože 
oba rodiče studovaly matematiku a statistiku. Táta se tomu věnoval 
vědecky celoživotně, takže jsem k tomu přišel i doma. Už jako malý 
kluk jsem chodil za tátou do matematického ústavu a tam poznával 
takéokruh nesmírně zajímavých lidí  kolem této vědy.
(Bez jazykové úpravy).                           (Dokončení v příštím čísle).
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                           Kroužky a kluby DDM Blatná
                         Palackého 652        www.ddmblatna.cz     tel.:383422134

               Rozvrh pro šk.rok  2020/2021
den zájmový útvar vedoucí časový rozvrh poznámka místo  1. schůzka

Pondělí Rehabilitační cvičení s Vlastou Šabatková Vlasta 10.00-11.00 dospělí DDM 
Paličkování Vrbová Emilie 14.00-16.30 2.tř-dospělí DDM
Florbal Synek A., Srb Luboš 17.00-18.00 od 5.- 9 tř. Těl. SOŠ
JUDO Kocourek L., Vacek Vl., Mls J. 17.30-20.30 od 7 let Sokolovna 21.9.
Fitness pro ženy Kratochvílová Milena 19.00-20.00 mládež, dospělí DDM
Výtvarný ateliér Růžičková Jana 15.00-17.00 děti,mládež,dospělí DDM
Umělecký truhlář Beran Jiří 16.00-17.30 od 4. třídy DDM

Úterý Zdravotní cvičení Šabatková Vlasta 10.00-11.00 dospělí DDM
Patchwork  Hůrková Ivana 16.00-18.00 děti, dospělí DDM
Klub Obzor /hry,sport,táboření/ Srb L., Růžičková J. 15.30-16.30 od 1.tř. DDM
Beruška I. Zemanová Martina 16.00-17.00 od 2 let DDM
Beruška II. Zemanová Martina 17.00-18.00 od 2 let DDM
Atletika Mlsová J.,Loudová I.,Šoralová. 17.00-18.30 děti od 5-ti let- mládež letní stad. 25.8.
Merkur a jiné stavebnice Mašek Pavel 14.30.-16.00 od 1. třídy DDM

Středa Rybářský Šebková Marcela 13.30.-14.30 od 2. tř. DDM
Kytara , Klávesy Šebek Vladimír 13.30-18.00 po skupinách od 2. tř. DDM
Počítačové základy a hry Hlinka Karel 14.30-16.00 od 1. tř. DDM
Astronomický Hlinka Karel 16.00-17.00 od 3. tř. DDM
Letecký modelář Loula Petr 15.00-17.00 od 3.tř. DDM
Keramický Jánská Klára 14.30-16.00 od 3.tř. DDM
Keramický Jánská Klára 16.00-17.30 od 3.tř. DDM
Hasičský Vaněk Vladimír, Bláha Petr 16.00-20.00 od 1.tř. Has. zbroj.
Florbal Srb Luboš 20.00-21.30 mládež Těl. SOŠ
Softball Šafr M. Michalová M., Hovorková M. 17.00-18.00 od 7. tř Těl. SOŠ
Dance aerobic Hovorková Martina 15.30-16.30 od 4. tř DDM
Rybářský Bělčice Mašek Pavel 16.00-17.00 od 3. tř. ZŠ Bělčice
Koumák Karešová Petra ZŠ JaK

Čtvrtek Plavecká všestrannost Dvořák Michal 6.30 - 7.30 mládež, dospělí bazén od 6/2020
Pohybové hry I + II Zbíralová Šárka 14.00-16.00 od 1. tř. ZŠ Sedlice
Florbal Synek A., Srbová J. 15.30-16.30 1.-2. tř. Těl. ZŠ JAK
Florbal Synek A. Srbová J. 16.30-17.30 3.-4.tř. Těl. ZŠ JAK
Judo Kocourek L., Vacek V., Mls J.  17.30-20.30 od 7 let Sokolovna 
Fotoklub a fotokroužek Šebková Marcela 15.15.-16.15-18.15 děti, mládež, dospělí DDM
Atletika Mlsová J., Loudová I., Šoralová O. 17.00-18.30   st. Kat. Letní stad. 27.8.
Patchwork pro holky Hůrková Ivana 16.00-17.00 od 3. tř. DDM
Cvičení pro ženy Pekárková Anna 18.30-19.30 ženy DDM
Archa Srb Luboš 15.30-16.30 od 1. tř.
Deskové hry od 3. tř DDM
Doučování Mat. + ČJ Janků Amálie 8.tř. DDM

Pátek Výtvarný 1.-5.tř. Voborníková Pavla 14.30-16.00 1.-5.tř. DDM
Radiotechnický Etlík Josef 15.00-17.30 od 3.tř. DDM
Rybářský Šebková Marcela 13.30-14.30 od 2.tř DDM
Rybářský Šebková Marcela 14.30-15.30 od 3.tř. DDM
Stolní tenis Ounický Pavel, Rojík M. 17.30-19.30 od 3. tř. Těl. JAK
Jóga Vávrová Lenka 17.30-18.30 DDM

                                        Hodina a místo schůzky může být průběžně změněno.

                       Přihlášky k vyzvednutí v DDM  - ke stažení: www.ddmblatna.cz

Aktualizace 8/2020

        
     Základní umělecká škola Blatná

J. P. Koubka 4 – 388 01 Blatná – tel.: 383 422 536 – 
e-mail: zus@blatna.net

vyhlašuje pro školní rok 2020/2021
           ZÁPIS ŽÁKŮ

hudební, výtvarný a taneční obor 
Hudební obor  - přípravné studium děti 5 - 6 let
 - základní studium děti od 7 let
 klavír, akordeon, zobcová a příčná fl étna, kytara, 
trubka, tenor, baryton, trombon, klarinet, saxofon, lesní roh, dudy, bicí 
nástroje, el. kytara, el. basová kytara, tuba
Výtvarný obor  - přípravné studium děti 5 - 6 let
 - základní studium děti od 7 let
 - základní studium se zaměřením na keramiku                      
    děti od 8 let
                 
Taneční obor - přípravné studium děti 6 let
 - základní studium děti od 7 let
se zaměřením na klasický, moderní a společenský tanec

Přihlášky jsou ke stažení na webových stránkách školy nebo 
v přízemí budovy v tištěné podobě. Vyplněné vhoďte do poštovní 

schránky v přízemí školy nejpozději do 28. 8. 2020, 
datum a čas zkoušky bude oznámen rodičům telefonicky nebo 

e-mailem.
Talentová zkouška se koná v ZUŠ Blatná - ředitelna školy, 

1. patro, dveře č. 16
(rodiče se dostaví s dětmi, dodržujte předem stanovený čas).

Kritéria, podle kterých budou žáci přijímáni:
Hudební obor: zazpívat píseň, zopakovat určitou výšku tónu, vytleskat 
rytmus.
Taneční obor: žák má rovný postoj, plynulou chůzi, prokáže cit pro 
rytmus a hudbu.
Výtvarný obor: žáci budou přijati bez talentové zkoušky - dle mož-
ností školy.
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ulturní  kalendář

14. 8. PÁTEK | 20:00 |
ANČA BAND
Zimní stadion
Koncert

15. 8. SOBOTA | 19:00 |
BLANKA ŠRŮMOVÁ + JAN SAHARA 
HEDL
Hospoda U Datla
Koncert

16. 8. NEDĚLE | 15:00 |
MUF + KŘEČOVÝ ŽÍLY
Hospoda U Datla
Koncert kapel

21. 8. PÁTEK | 20:00 |
JIRKA ŘAPEK & ONDRA KŘÍŽ
Ulice Na Příkopech před Kavárnou V Pod-
zámčí
Virtuóznímu klavíru Ondřeje Kříže velmi 
zdatně sekunduje kytara Jirky Řapka ve 
vlastních aranžích známých hitů i méně 
známých skladeb, které jsou však umě po-
skládány do jedinečně zapadající bluesové 
mozaiky.
Vlastní interpretace známých skladeb se 
opírá o dlouholeté hráčské zkušenosti 
obou muzikantů, improvizovaná sóla a cit 
pro melodii. Oba členové za sebou mají 
spolupráci s mnoha muzikanty naší, ev-
ropské i americké scény (Rene Trossman, 
Paul Ba�o, Oskar Petr, Vinnie James, Steve 
Wilkinson, Jan Císař, Karelll…) a koncerty 
prakticky po celé Evropě.
Letní večer, něco dobrého k pití, skvělí mu-
zikanti a noční nebe nad hlavou.
Vstupné dobrovolné

22. 8. SOBOTA | 19:00 |
ČLOVĚČE, NEZLOB SE!!! Turnaj
Hospoda Na Vinici
Již čtvrtý ročník tradičního turnaje v nejob-
líbenější stolní hře... protože „kdo si hraje, 
nezlobíííí...“
Registrace 775 602 094, nebo až na místě. 
Turnaj je určen prioritně dospělým. 

28. 8. PÁTEK | 19:30 |
SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO 
ROZHLASU
Park zámku Blatná

29. a 30. 8. | 15:00 |
JIHOČESKÉ DIVADLO: O PALEČKOVI
Zámek Blatná
Jaké to je plavit se přes velkou louži? Do-
stat se jedním uchem tam a druhým zase 
ven? Má každé proč své proto? Dobrodruž-
né vyprávění o malém chlapečkovi s obřím 
srdcem a o radosti z poznávání světa. 

29. a 30. 8. | 20:00 |
JIHOČESKÉ DIVADLO: RUSALKA
Park zámku Blatná
Dvořákova Rusalka patří do přírodní sce-
nérie jako snad žádná jiná opera. Soubor 
opery Jihočeského divadla ji po léta s vel-
kým úspěchem uvádí před českokrumlov-
ským otáčivým hledištěm. Tentokrát však 
zavítá do kouzelné scenérie parku vodního 
zámku Blatná. Na Blatné tak poprvé zazní 
Rusalka s předními českými pěvci, sborem 
a orchestrem Jihočeského divadla a ve 
zkrácené verzi, pod taktovkou Maria De 
Rose a s režijním dozorem Tomáše Stude-
ného, vůdčích osobností jihočeské opery. 

30. 8. NEDĚLE | 18:00 |
POSLEDNÍ TRIK Georgese Mélièse | 
Divadlo Drak
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Jak se stát nesmrtelným? Existuje na to 
trik! Divadelní představení, které je poctou 

světu kouzel, filmu a imaginace. „Byl před-
určen zdědit po otci obchod s obuví, ale 
místo toho si odmala rád kreslí. V Londýně 
uvidí kouzelnické vystoupení a je jím na-
tolik fascinován, že se sám stane kouzel-
níkem. Koupí vlastní divadlo, které má stále 
vyprodané, protože nechává zmizet ženy a pro-
mění je v motýly… Pak se účastní prvního 
promítání bratří Lumiérů. Stane se geniál-
ním filmovým tvůrcem, který vytvoří první 
filmový ateliér na světě.“ Georges Méliès 
(1861 – 1938), francouzský filmový režisér 
a významný průkopník kinematografie.
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, Luděk 
Smadiš, Milan Žďárský, Milan Hajn
Režie: Jiří Havelka
Výprava: Marek Zákostelecký
Dramaturgie: Dominika Špalková
Délka představení: 50 min
Určeno divákům od 9 let.
Vstupenky v IC Blatná a www.ckvb.cz

5. 9. SOBOTA | 19:00 |
PECHA KUCHA NIGHT Blatná
Sál domu U Bílého lva

Večer plný inspirativních hostů spjatých 
s Blatenskem, kteří svůj životní příběh či 
jejich zajímavý projekt odprezentují ve for-
mátu 20 x 20. To jest, že každý z 20 obráz-
ků, který si host připraví, může komentovat 
pouze po dobu 20 sekund. Naše pozvání 
přijali: fotografka a cestovatelka Kamila 
Berndorffová, herec Jan Cina, bubeník Ma-
těj Diviš, kuchař Jiří Knedlík Chlanda, umě-
lec Jan Jirovec, diplomat Jan Kára, fotograf 
Milan Říský, cyklista a cestovatel František 

 Akce

Jiří Řapek – kytara a zpěv

Ondřej Kříž – klavír a zpěv
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Šesták a městský architekt Blatné Šimon 
Vojtík. PKN Blatná vzniká ve spolupráci 
PKN Strakonice a Suncab.org. Medailonky 
hostů naleznete na www.pknst.cz.

14. + 15. 8. | 21. + 22. 8. |
NOČNÍ OŽIVENÉ PROHLÍDKY 
NA ZÁMKU BLATNÁ
Začátek první prohlídky ve 20:00, rezerva-
ce nutná. 
Pořádá Zámek Blatná a SHŠ Morgana von 
Maxberg

14. 8. PÁTEK | 20:00 |
HAVEL
Drama / Životopisný | Česko 2020 | 100 min 
| nevhodný mládeži do 12 let |

19. 8. STŘEDA | 19:00 |
PROXIMA
Akční / drama | Francie/Německo 2019 | 
107 min | titulky

26. 8. STŘEDA | 19:00 |
HURÁ DO DŽUNGLE 
Animovaný / Rodinný | Mauricius 2020 | 

28. 8. PÁTEK | 20:00 |
ŠARLATÁN
Životopisný / Drama | Česko / Irsko / Pol-
sko / Slovensko 2020 | 118 min | nevhodný 
mládeži do 12 let |

21. 8. PÁTEK | 15:00 – 20:00 |
WORKSHOP ŠITÍ S BOHUMILOU 
BRŮNOVOU
Velká klubovna 
Tématem 1. workshopu bude kabelka přes 
rameno. Tvoříme i z recyklovaných mate-
riálů. Přineste si s sebou tedy látky, ale i 
například staré košile či trička. Šicí stroj s 
sebou.
Cena: 200 Kč. Nutné přihlášení na viznero-
va@ckvb.cz.
Kapacita workshopu omezena.

5. 9. SOBOTA | 13:00 – 17:00 |
LOUČENÍ S LÉTEM 
tentokrát s ekologickou tématikou
Husovy sady 

Hravé odpoledne, bude zároveň plné 
ekologických témat například o zvířatech 

nebo o vodě. 
S tvořivou dílnou Ateliéru Gháta Jany 
Halló a jejími dřevěnými korálky a malo-
váním na kamínky
V 16:00 pohádka divadla ŠUS. 
V případě nepřízně počasí bude celá akce 
přesunuta do Komunitního centra aktivní-
ho života.
Vstupné dobrovolné

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

11. 5. – 30.8.
PO – PÁ | 9:00 – 12:00 + 13:00 – 17:00 |
SO – NE | 9:00 – 14:00 |
MAREK ZÁKOSTELECKÝ: MALÁ 
DEGUSTACE
Galerie v Íčku, Infocentrum Blatná

30. 5. – 30. 8. ÚT – PÁ | 10:00 – 17:00 |
MAREK ZÁKOSTELECKÝ / L+
Souborná výstava loutek, kostýmů 
a scénografie
Městské muzeum Blatná
Nechte se okouzlit magickým světem lout-
kového divadla na výstavě divadelního 
scénografa, režiséra a výtvarníka Marka 
Zákosteleckého.

1. 6. – 31. 8.
SYMBIÓZA
Zámek Blatná
Prodejní výstava děl Moniky Mikyškové 
a Petra Sedláčka, pro které je dominantou 
staré dřevo, které promlouvá svým příbě-
hem, vznešeností a půvabem.
15. 8. | 14:00 | Komentovaná prohlídka

1. 7. – 30. 9. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
PŘÍRODA KOLEM NÁS
KCAŽ Blatná, Galerie Spektrum
Výstava fotografií Vendy Štofflové a Jiřího 
Hájka

4. 7. – 16. 8. PO – PÁ | 10:00 – 17:00 |
MILAN DOUBRAVA | SOCHY
Kaple sv. Michaela při kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Blatné

18. 7. – 30.9. 
BLATENSKÉ ULICE V PROMĚNÁCH 
ČASU
Venkovní galerie v ulici Na Příkopech
Víte, kde byla Růžová ulice či Topičské ná-
městí, kdo byl Rudolf Zdráhal a kolikrát se 
v minulém století přejmenovalo náměstí 
Míru? Na unikátních fotografiích zase uvi-
díte louky, na kterých stojí třeba právě váš 
dům, anebo naopak objevíte stavby, po 
nichž dnes už není ani památky.

19. 7. – 13. 9.
VLASTIMIL TESKA – OBJEKTY 
A GRAFIKA
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

25. 7. – 31. 8.  PO – NE | 9:00 – 17:00 |
KRISTIAN KODET
Zámek Blatná
Výstava mezinárodně uznávaného české-
ho malíře Kristiana Kodeta, jehož díla jsou 
zastoupena v galeriích a soukromých sbír-
kách po celém světě.

8. 8. – 8. 9.
KOUZLO PAPYRU – JANA ČANDOVÁ
Naše čajovna, Pivovarská 167
Výstava ručně malovaných obrázků na 
egyptském papyru.

15. 8. + 16. 8. | 22. 8. + 23. 8. | 
10:00 – 17:00
BLATENSKÁ RŮŽE
Sýpka u rybníka Přední Topič
Ještě dva srpnové víkendy můžete navští-
vit výstavu fotografií z celostátní soutěže 

 Kino
 Výstavy

 Komunitní centrum

Blatenská růže ve Špejcharu, foto Kamila Berndorffová



Ročník 31 (41) Blatná 14. srpna 2020 Číslo 13 / strana 11

fotoklubů v blatenské sýpce.
Soutěž, spočívající ve vzájemném hodno-
cení fotografií mezi jednotlivými účastníky, 
je každoročně zakončena výstavou a se-
tkáním zúčastněných fotoklubů v Blatné.

10. 8. – 13. 9. 
PETR KLEINER – JINÉ DIMENZE
Kulturní kavárna Železářství U Šulců, Gale-
rie Pod drakem
Výstava inscenované podvodní fotografie

1. 9. – 25. 11.
MILOŇ NOVOTNÝ: 
Hudebníci 70. a 80. let
Infocentrum, Galerie v Íčku
Portréty ze světa hudby z chystané publi-
kace o fotografovi Miloni Novotném, která 
vzniká k jeho nedožitým 90. narozeninám. 

5. – 6. 9. + 12. – 13. 9. + 19. – 20. 9. | 
10:00 – 17:00
JAN LANGER: STOLETÍ
Kaple sv. Michaela při kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Blatné
Fotografie zachycují portréty stoletých 
Čechů. Soubor komparativních fotogra-
fií archivních portrétů z rodinného alba 
a současných portrétů v aktuálním čase 
zkoumá podobu i rozdíly nejen ve vnějším 
vzhledu, ale spíše ve fyziognomii. Dvojice 
portrétů doplňují stručná fakta z fyzického 
i psychického světa portrétovaných.

 Informace o(d) nás
Když se sejde skvělé počasí a fantastické představení na místě pro něj jako stvořeném, je 
zkrátka radost cokoli pořádat. Děkujeme mnohokrát rodině Scheinherrových za poskytnutí 
výjimečného prostoru u rybníka Pustý.

Kristýna Vlčková, foto Jakub Loula

Bratři v tricku - Adam Jarchovský a Václav Jelínek, foto Jakub Loula
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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

VÝSTAVBA  A REKONSTRUKCE 
BYTOVÝCH 
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY 
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

+420 737 18 19 19
info@spacesolution.cz

www.spacesolution.cz

BLATNÁ

SpaceSolution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Shazujeme 
ceny 
internetu  

Objednejte na:
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BVP2020
První srpnový den přinesl letos nejen 

tropické teploty, ale v Blatné se tento den 
již po čtrnácté uskutečnil volejbalový turnaj 
smíšených družstev. 

Putovní pohár pro vítěze má podobu ply-
šového prasátka na dřevěném podstavci, kde 
jsou vypsáni vítězové jednotlivých ročníků. 
Za názvem turnaje: „Blatenské Volejbalové 
Prase“ není schován odkaz na nějakého ne-
slušného hráče, ale prostý fakt, že při prvních 
ročnících tohoto turnaje se vždy na rožni otá-
čelo opravdové prasátko – a tak vznikl název 
turnaje i podoba putovního poháru.

Letos se na kurtech pod sokolovnou sešlo 
devět družstev z blízkého i vzdálenějšího 
okolí (Domažlice, Rožmitál, Plzeň, Březnice, 
Strakonice, Budějovice). Už první zápasy 
ve skupinách naznačily, že úroveň a vyrov-
nanost turnaje rok od roku stoupá, však také 
to je jeden z důvodů, proč si hráči turnaj tolik 
oblíbili. Díky kvalifikovaným rozhodčím, 
pánům Škarvadovi a Pňáčkovi proběhl celý 
turnaj bez komplikací a emoce zůstaly v míře 
dovolené.

Po odehrání základních skupin přišlo 
na rozhodující boje – play-off . A tak si každý 
z hráčů musel sáhnout až na dno svých sil 
a postavit se nejen soupeři, ale také tro-
pickému vedru, které celý den provázelo. 
Vyřazovací boje přinesly úžasnou sportovní 
podívanou a k senzaci nebylo v některých 
 zápasech daleko. Po urputných bojích se 
ve fi nále nakonec potkala družstva Strakonic 

a Březnice, která si říkají Pomalá ruka a Ruce 
v kapce. Finále bývá poslední roky oprav-
dovou reklamou na volejbal, ani letos tomu 
nebylo jinak – nebyla nouze o obětavé zákro-
ky, tvrdé smeče ani nepropustné bloky. Bylo 
vidět, že ani jeden z týmů nepřijel do Blatné 
jen na pár piv a kousek masa na grilu. Kvalita 
a vyrovnanost letošního ročníku byla opravdu 
veliká, a tak i fi nálový zápas dospěl až do tře-
tího rozhodujícího setu – mohl rozhodnout 
každý míč, každá chybička. Po strhujícím 
boji se z vítězství v letošním ročníku, nakonec 
radovalo družstvo Pomalá ruka ze Strakonic. 
Druhé místo připadlo týmu Ruce v kapce 
z Březnice a bronz brali hráči Freeway 
z Rožmitálu pod Třemšínem.

Klobouk dolů před všemi týmy. Nebylo 
slabých, ale sport si žádá, aby stupně vítězů 
byly obsazeny. První tři družstva obdržela 

krásné skleněné poháry od pana Straky – spor-
tovnitrofejestraka@seznam.cz. Krásné ceny 
díky skvělým sponzorům obdržela všechna 
družstva a nutno poznamenat, že nejen cena-
mi, ale organizací a úrovní byli letos všichni 
nadšeni – dokonce zaznívala slova jako „nej-
lepší,“ ale to už je skoro rouhání.

Je jen škoda, že účastnící nemohou navští-
vit náš krásný zámecký park. Od kuželny je 
možné projít jen s kartou a hráči nemají mezi 
zápasy čas na to, aby obešli město a šli hlavní 
branou. Snad se někdy najde řešení – šlo by 
o výbornou propagaci našeho parku a zámku 
mezi hráči.

Sobotní večer turnajem nekončí. Jako 
tradičně se všichni sesednou okolo stolů, 
muzikanti se chopí nástrojů a večer ubíhá 
rychle, až je najednou nedělní ráno. Tak ještě 
sbalit stany, uklidit stoly a těšit se, až se zase 
za rok sejdeme pod vysokou sítí u blatenské 
sokolovny.

Velké poděkování partnerům letošního 
ročníku:

SIKO, LEIFHEIT, MEGGLE, RUTRO-
NIK, MARTINICE GROUP, BMS Blatná, 
BLATENSKÁ RYBA, Hospoda U Datla, 
EQUITANA

Samozřejmě také TJ Sokol Blatná – za zázemí 
a podporu.

Josef Etlík ml.

Blatenský pohár – lov ryb na nádech
V letošním roce začala blatenským potá-

pěčům sezóna z důvodu různých omezení více 
než o měsíc později. 1. závod Mistrovství ČR 
ve spearfi shingu se tedy uskutečnil v termínu 
26. až 28. června. Díky tomuto posunu se 
alespoň ohřála voda a závodníkům přálo po-
časí. Závodu se zúčastnilo 11 družstev z celé 
ČR. Po dlouhých více než 20 letech přijelo 
i družstvo z Brna, jakožto jediný zástupce 
Moravského kraje. Ohlasy na tento závod 
byly skutečně výborné, a to nejen vzhledem 
k výše zmíněnému počasí, ale také proto, že 
z nasazených 156 kaprů se ulovilo 155!

Závod se nejvíce vydařil a vítězem se stal 
Petr Sedláček z blatenského Sedláček teamu 
– střelil 12 ryb. Na druhém místě se umístil 
Karel Říha ml. z týmu Blatná I. – taktéž 12 
ryb. Třetí skončil Martin Vařeka z týmu Par-
dubic – 10 ryb. Úspěch Klubu potápěčů Blatná 
podtrhli další závodníci, jelikož na prvních 
7 místech se jich umístilo hned 6! Na 4. místě 
Ondřej Sedláček 9 ryb, 5. místo Petr Pechr 9 
ryb, 6. místo Josef Kostka 9 ryb a 7. místo 
Karel Říha st. 8 ryb.

V soutěži družstev taktéž dominoval Klub 
potápěčů Blatná, jelikož všechny 3 týmy se 
umístily mezi nejlepšími 4!

Vítězem se stalo družstvo Blatná I. ve slo-
žení Karel Říha st., Karel Říha ml. a Martin 
Šťastný. Na druhém místě skončily Pardubice 
(Hons, Drozd, Vařeka) a třetí místo obsadila 
Blatná II. ve složení Josef Kostka, Petr Pechr 
a Pavel Troníček. Poprvé ve více než 50ti 
leté historii se podařilo složit rodinný tým 

– Petr Sedláček 
a jeho synové 
Ondřej a Marek 
závodili za bla-
tenský Sedláček 
team a obsadili 
krásné 4. místo. 
Pro nejmladší-
ho závodníka 
Marka Sedláčka 
to byl 1. závod 

a sbírání zkušeností. Věříme, že v dalších zá-
vodech bude Sedláčků rodina bojovat o příčky 
nejvyšší.                      (Dokončení na str. 14)
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Blatenský pohár – lov ryb na nádech
(Dokončení ze str. 13).

Letošní rok vzhledem k různým restrikcím 
znamenal pro členy blatenského potápěčského 
klubu omezení jak tréninků ve strakonickém 
bazénu, tak i potápěčské výjezdy mimo ČR. 
O to aktivnější však byli v rámci lokalit v ČR. 
Nyní se členové připravují na největší týdenní 

klubovou akci (soustředění jak dospělých tak 
i dětí a mládeže) na lomu Leštinka, kde je 
potvrzena účast více než 48 členů.

Pevně věříme, že následná podzimní 
a zimní sezóna bude bez omezení a proto rádi 
přivítáme nové členy, případně jen ty, kdo by 
si chtěli potápění ve Strakonickém bazénu 

pod dozorem instruktorů vyzkoušet. Hlásit 
se můžou jak dospělí, tak i mládež 10 let+ 
a to na emailové adrese karlos.rr@seznam.cz

Rádi bychom tímto poděkovali společnos-
ti LEIFHEIT, městu Blatná a Svazu potápěčů 
ČR za dlouhodobou podporu a pomoc s roz-
vojem potápěčských sportů v Blatné.

EK 

Málkovský desetiboj převážně nevážně
V exování piva nikdo neměl na splávek předsedy.

Drahenický Málkov - Všechno to začalo před 23 lety jako humoristic-
ký šlágr pro 8- 10 domácích „přátel piva a příbuzných nápojů“. Naprosto 
neorganizovaná, ba přímo živelná „pánská jízda“ uprostřed Drahenického 
Málkova. „Nechtěli jsme pít jen tak v hospodě, ale při nějaké činnosti,“ 
směje se pamětník a přímý účastník kultovních „hrátek“ Vlasta Lukeš, 
„Nebylo to zaměřené až tak na sport- spíš blbnutí s půllitry, ale v pohybu! 
Upřímně řečeno, pamatuji si z těch dob dost málo. Vím ale, že naše parta 
měla dvě hesla. První znělo: „Není důležité vyhrát, ale udělat si opici!“, 
druhé : „Čím víc a čím dřív, tím líp!“ A tak se v „porodních bolestech“ 
pozvolna rodil „Málkovský desetiboj pro všechny“. Po zhruba 8 letech 
„Zdivočelé země“ dostala akce řád, organizátorskou taktovku, program 
a prioritou se stali ti nejmenší „občánci“.  Ale dodnes má „Málkovský 
desetiboj“ charakter „převážně nevážného“ podniku.

Počasí letos účastníkům přálo. Pořadatelé s povděkem a uspokojením 
kvitovali početnou přítomnost dětí, kterých se tu sešlo 22 / 10 z mladší 
kategorie a 12 z kategorie starších /. Cesty sem nelitovali ani „svišti“ 
z nedaleké Blatné a ještě bližších Bezdědovic. Za dospěláky hájilo svou 
čest 11 pohodářů / 4 ženy a 7 mužů /. „Dětí rok od roku přibývá,“ nechal 
se slyšet předseda osadního výboru Luboš Kylián st., „U dospělých se ten 
počet udržuje plus minus stále stejný.“ Právě Osadní výbor a Sbor dob-
rovolných hasičů Drahenický Málkov si vzali celou sportovně- zábavnou 
tradici za svou.

Skladba letošního 23. ročníku „Málkovského desetiboje“ byla násle-
dující: 1. hod míčkem do koše,2. střelba ze vzduchovky, 3. skok z místa 
do dálky, 4. hod dlažební kostkou, 5. kop míčem na branku, 6. hokejová 
ostřelovačka, 7. exování na čas- dospělí pivo, děti limo, 8. hod šipkami 
do terče, 9. závod na chůdách, 10. cyklistická jízda zručnosti.

Asi nejoblíbenější disciplínou byla toho horkého odpoledne „exo-
vačka“, kdy prolévání hrdel krásně vychlazenými nápoji na „obecní 
outraty“ znamenalo hotovou slast. Tady se nejvíc „pochlapil“ sám muž 
číslo jedna Luboš Kylián st., jehož obdivuhodný splávek zlikvidoval pivo 
za 4,66 vteřiny. Tento vpravdě „heroický“ výkon zůstal nepřekonán. „No, 
jedenkrát do roka se to dá zvládnout,“ připustil skromně Luboš Kylián st., 
„Jsou ale mezi námi tací jedinci, kteří by to dali i častěji.“ Radost mohl 
mít i z úspěchu ve střelbě ze vzduchovky. Naopak palec dolů si nadělil 
po skoku z místa: „Prostě proti věku není léku. Nejsem už nejmladší 
a pohyblivost už je v talóně.“

Podruhé se na desetiboj vypravil dnes čtrnáctiletý Vincent Obrtel, 
který sem do Drahenického Málkova jezdí s rodiči na chalupu z Prahy: 
„Loni jsem vybojoval stříbro v kategorii,“ liboval si při vzpomínce na svou 
premiéru. Letos už to dotáhl až na zlato: „Co mi šlo nejlíp? Jízda zruč-
nosti a hod dlažební kostkou,“ podal jasný důkaz, že i ten, kdo aktivně 
nesportuje, může na málkovské půdě být šampiónem. Jak posléze dodal, 
považuje tohle odpoledne za mimořádné: „Sejde se vlastně celá vesnice 
a je tu perfektní nálada,“ užíval si to se vším všudy.

Sranda křížená s amatérským sportem není cizí ani dalšímu chalupáři- 
Romanu Fíkovi / 37 let /. „Já už takříkajíc patřím k inventáři. Soutěžil jsem 
letos asi podesáté v řadě. Nejvíc mi vyhovuje skok do dálky. Na bednu 
jsem se dostal už několikrát, i když jsem tedy bral jen bronz,“ pronesl 
sympaťák, který si vylepšuje postavu jízdou na kole a posilovnou. Letos 
se mu zadařilo maximálně a katapultoval se na zlatý vrchol. „Mám to tady 
moc rád. Zapojuji se do téměř všech místních akcí, hlásím se i k hasičskému 
sboru,“ poznamenal ještě Roman Fík.

Medailové pozice v jednotlivých kategoriích letos patřily těmto bor-
cům: Mladší děti- 1. Adéla Bártová, 2.Tereza Králová,3. Jan Bárta. Starší 

děti- 1. Vincent Obrtel, 2. Anička Obrtelová, 3. Matěj Rumplík. Ženy - 
1. Hana Jahodová / rodačka /, 2. Jana Pártlová / Lišov /, 3. Lucie Kyliánová. 
Muži- 1. Roman Fík, 2. Luboš Kylián ml., 3. Luboš Kylián st. Odměněni 
však byli bez rozdílu všichni zúčastnění, nikdo neodešel s prázdnou.

Nejzajímavější výsledky 23. Málkovského desetiboje:
Koš- z 15 možných bodů se Romanu Fíkovi podařilo získat 13 bodů.
Vzduchovka- z možných 50 bodů nejlépe zastřílela s 43 body Lucie 

Kyliánová.
Skok z místa- Roman Fík skočil 219 cm, stejně daleko skočil v dětské 

skupině Vincent Obrtel.
Vrh kostkou- nejdále hodil Luboš Kylián ml. 842 cm.
Fotbal- z deseti pokusů se trefi l 9krát Luboš Kylián ml.
Hokej- z deseti možných branek se Milan Vodička trefi l 7krát.
Exování- malé pivo se nejlépe podařilo vypít Haně Jahodové / 4,22 

vteřin /, velké pivo pak Luboši Kyliánovi st. za 4, 66 vteřin.
Šipky- z 50 možných bodů naházel Vlasta Lukeš 47.
Chůdy- nejrychleji to zvládl Luboš Rumplík za 13,47 vteřin, z žen 

byla nejrychlejší Hana Jahodová / 17,64 vteřin /.
Slalom na kole- Luboš Rumplík 33,54 vteřin. Z žen Pavla Fíková 

37,00 vteřin.
V Drahenickém Málkově to prostě umí rozparádit. A tahle akce roz-

hodně nemá chybu.
Poznámka: Další významnou sportovní událostí v Drahenickém 

Málkově bude pouťový turnaj v malé kopané, který se bude konat 
18. července. Info a registrace týmů na mobilu 702/ 424 235.

Vladimír Šavrda
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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 8.30 - 16.00
 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 

Prodám byt v Blatné nedaleko náměstí,
v osobním vlastnictví  (4 + 1, balkon, 

lodžie).
Podrobnosti na tel.:  702 402 171

Přijmu řidiče na pravidelnou lin-
ku Blatná – Jihlava. Nutné řidičské 
oprávnění skupiny C, E + profesní 
průkaz. Pro více informací prosím 

volejte: 777 668 103. 

Firma KOVO KASEJOVICE 
MONT s.r.o.

přijme do svého kolektivu pracovníky 
těchto profesí:

obsluha CNC strojů
svářeč / zámečník

pomocné dělníky do výroby
Nabízíme: dobré platové podmínky,
zaměstnanecké benefi ty, příspěvky

tel.: 724 758 577, 
e-mail: info@kovokasejovice.cz
Kasejovice 3 97, 335 44 Kasejovice

Dům dětí a mládeže 
v Blatné

hledá paní na úklid – 
Pracovní smlouva na 

2 hod denně.
Nástup:  1.9.2020

Informace: 723235058
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Hajanka
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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Léto s Jihočeským divadlem 
1. 8. — 19. 9. 2020

Hrajeme pod 
širým nebem
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Scénář buzické poutě se letos psal v místní hospůdce.
Ruku si zde podaly karty s nohejbalem

Buzice - V obci Buzice se letos ofi ciál-
ní pouť nekonala, stejně jako v řadě dalších 
vesnic a měst na Blatensku. Nicméně buzičtí 
o doprovodný program svátečního víkendu 
nepřišli, protože se organizátorských otěží 
chopil majitel zdejší staročeské hospůdky 
„U Čiláka“ Petr Samec s kolektivem. Jako 
první „atrakci“ uvedl na scénu turnaj v karet-
ní hře „Prší“. Ta už se za léta konání v nitru 
jeho „království“ stala pojmem a tradicí.

Tentokrát byla účast „přátel žaludského 
esa“ hodně slabá. Za hrací stoly usedlo jen 
patnáct nadšenců. „Prořídli jsme“, konstato-
val nevesele Petr Samec při pohledu na nepo-
četnou sestavu, „Zatím jsme na turnajích měli 
vždycky okolo třiceti karbaníků. Rekordem 
bylo pětapadesát hráčů, kdy jsme se tu tísni-
li jako sardinky a přáli si, aby šlo hospůdku 
nafouknout,“ usmívá se nostalgicky majitel 
prosperujícího podniku.

I když karetní pole o buzické pouti bylo 
skoupé jako ruské lány, převládala dobrá 
nálada a absolutní pohoda. Někteří hráči se 
dokonce dokázali ponořit do přebíjené tako-
vým způsobem jako by jim šlo o život. Jejich 
zápal pro věc byl neuvěřitelný. A tak si dob-
rovolně otřískali klouby na rukou a neskrblili 
hlasovými projevy.

Nejmladším šikulou pouťového turna-
je v prší byl tentokrát Adam Sokol / 9 let / 
z Prahy. Ten tráví hodně času v osadě Skali-
čany a odtud je to do Buzic coby kamenem 
dohodil. Sám říká, že jeho dětské srdéčko pa-
tří spíše této jihočeské vesnici než anonymní 
metropoli. Karetní hry přímo zbožňuje: „Prší 
doma hrajeme celkem hodně. Ale jinak i ka-
nastu a žolíky,“ upřesňuje malý vytrvalec, 
který na tuto lidovou zábavu u pohostinné-
ho „Čilákovského“ krbu dorazil už popáté. 
A i když mu tentokrát karta moc nešla / skon-
čil na dvanácté pozici /, mohl se radovat. Stal 
se totiž majitelem dětského rybářského prutu: 
„Ten zaměstnám u nás na rybníku i na dovo-
lené u moře,“ sliboval s radostí.

Naopak nejstarším účastníkem byl Vác-
lav Leština / 71 let / z Kadova, kterého před-
chází pověst vynikajícího mariášníka. Ne-
brání se ale ani dalším karetním hrám. Jak 
se nechal slyšet, před pouťovým turnajem od 
půl osmé večer do půl čtvrté ráno následují-
cího dne mazal cvika. Přes takový „zápřah“ 
přijel do Buzic plně soustředěný a odhodla-
ný vyhrát. Jeho odhodlání želbohu spadlo na 
sedmou příčku výsledkového žebříčku.

Zlatá karta nakonec spadla do klína Luká-
še Samce- syna hostinského, který se ovšem 
propadl na úplný protipól svého potomka. 
Lukáše při těchto turnajích od prvopočátků 
vůbec provází z pekla štěstí. Na stříbrné eso 
se dotáhla další obávaná favoritka Andrea 
Rážová z Chlumu. A následoval ji syn Milan.

Následující neděle, kdy v buzických 

staveních voněla husa a houfovalo se pří-
buzenstvo, se „U Čiláka“ nesla ve znamení 
nohejbalového přeboru mezi Buzicemi a Ska-
ličany. Každá obec postavila pro tuto příleži-
tost tři bojovně naladěné party.

Nešlo však o ojedinělé „kočkování“ 
u sítě. Tento nohejbalový mač patří do tzv. 
„Lavor Cupu“, který zahrnuje i další sportov-
ní klání mezi těmito spřízněnými vesnicemi: 
hokej, fotbal, hokejbal, ping-pong, kuželky 
a…. „Letos přibude asi i víceboj,“ pozname-
nává Václav Cheníček ml.- předseda Osadní-
ho výboru Skaličany, „Úvod „Lavor Cupu“ 
byl tedy na disciplíny skromnější. Teď jede-
me čtvrtý ročník a druhé utkání o body. Zača-
li jsme hokejovou bitvou, kde jsme potvrdily 
svou dominanci a buzickým to natřeli. Je tedy 
fakt, že kluci z Buzic se drželi statečně. Ale 
na ledě my si dost věříme a také víc trénu-
jeme,“ dodává „hybná páka“ společenského 
dění ve Skaličanech.

Přátelský nohejbalový turnaj nabídl di-
vákům skvělou podívanou, plnou unikátních 
výměn a obětavých zásahů. Rozhodně měl 
vysokou úroveň. Buzičtí od počátku nasadili 
laťku hodně vysoko. A vysoko ji drželi zuby 
nehty napříč celou akcí.

Jako hotový „bombér“ a živelná pohro-
ma pro soupeře vystoupil na buzickém hřišti 
mladý supersportovec Štefan Beránek. Na 
jeho „dynamit“ v nohou tady měl málokdo 
a málokdy. Jeho domácí tým nakonec opano-
val bednu a přinesl cenné body pro Buzice 
do „Lavor Cupu“. „Fakt je, že to nejdřív na 
vítězství nevypadalo. Dávali jsme se totiž 
dohromady za minutu dvanáct. Mamka, která 
byla se mnou v sestavě, mně vytáhla z poste-
le na poslední chvíli. Původně měla doplnit 
ryze ženský tým. Ale ten se nakonec vůbec 
nedal dohromady. A jako třetí s námi nastou-
pil na hřiště kamarád, co to ovšem krapet pře-
hnal s oslavou života u půllitru a ráno byl na 
umření,“ směje se absolutní pohodář Štefan 
Beránek. 

Jak dále uvedl vysoce ceněný fotbalový 
brankář, který se už dlouho pohybuje ve vy-
sokých sférách profi  sportu, nohejbal hraje 
často a moc ho baví: „S mamkou jsme teď 
poctivě trénovali celý týden před turnajem. 
A tréninkové jednotky se osvědčily- na naše 
konto šly samé výhry s výjimkou jedné re-
mízy. Měl jsem upřímnou radost, že můžeme 
vyrukovat proti soupeřům spolu. A mamka 
to zvládla s přehledem, zkazila minimum 
míčů.“

Někteří kluci logicky na Štefanovu mam-
ku útočili jako na snadnou kořist. „Takže 
jsem to vzal potom na vlastní triko a drobet 
přitvrdil. Důležité bylo dohnat bodovou ztrá-
tu,“ hovoří Štefan o nechytatelných torpé-
dech, kterými decimoval konkurenci, když 
jeho týmu teklo do bot.

Za skaličanské „Kozly“ poctivě cedil pot 
Tomáš Voborník / 26 let /. Stejně jako v pří-
padě Štefana Beránka i jeho doménou se stal 
fotbal. Tady už je ale nutno hovořit v minu-
lém čísle: „Dříve jsem hrál fotbal za Blatnou 
B. Ale to už je pryč,“ mávne rukou mladík, co 
nyní pěstuje rekreačně cyklistiku. Nohejbal si 
zahraje prý jen jednou do roka v rámci „La-
vor Cupu“: „Jsem tady pravidelný účastník. 
Chyběl jsem jen loni. Těší mně, že si při té 
příležitosti zakopáme s tátou. Navíc naše sou-
hra je, myslím, moc dobrá a každým rokem se 
zlepšuje,“ oceňuje nohejbalové kvality otce.

Ten to má nastavené stejně: „Před dvěma 
lety jsme to tady ve stejné sestavě vyhráli. 
Nohejbal mám rád, chtěl bych se mu věnovat 
víc, ale příležitost se naskytne jen občas. Veš-
keré velké plány jdou do kopru,“ posteskne 
si Zdeněk Voborník. I když má šedesátku na 
krku, na nohejbal se podle něho dá fyzicky 
stačit. Kdysi prý také oblékal fotbalový dres, 
a to v době, kdy žil v Praze.

S drobným zpožděním se pak dostalo vý-
borné práci všech přítomných nohejbalistů 
zaslouženého ocenění. Z kolosálního triumfu 
se radoval tým „Buzice MIX“, následovaný 
taktéž domácími mladými talenty „SK Býč-
ci Buzice“. Bronz putoval na adresu nejlepší 
skaličanské sestavě „FK Kozli Skaličany“. 
Nepopulární „brambory“ vykopali skaličan-
ští „FK Kozlíci Skaličany“. Předposlední 
místo patřilo partě „SK Býci Buzice“. Na dně 
zůstalo tentokrát těleso „VK Kozli Skaliča-
ny“. Nikdo neodcházel s prázdnou- pořada-
telé na všechny pamatovali s nějakou cenou. 
Apropó- bod do „Lavor Cupu“ přitekl buzic-
kým, takže momentálně je stav mezi obcemi 
nerozhodný 1: 1.

Sladkou tečkou buzické poutě v hostin-
ci „U Čiláka“ se stalo hudební vystoupení 
kapely pana Františka Jančara. Při opravdu 
s citem nadávkované dechovce se zapomnělo 
na všechny starosti a strasti a nikomu se ne-
chtělo domů.

Jenže všechno konec má a jelito dva. 
Takže i protentokrát soukromá pouť v Buzi-
cích vyčerpala svůj repertoár a zbyly alespoň 
krásné dojmy.

Vladimír Šavrda 
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Gastronomické hrátky v Buzicích - propadl pivoň i parlamentní 
guláš. Dominantní postavení si udržely sestry Krejcarovy

Buzice - Báječná gastronomická show 
přilákala na nádvoří staročeské hospůdky 
„U Čiláka“ v Buzicích desítky milovníků 
dobrého jídla ze širokého okolí. Konala se 
zde totiž totiž soutěž ve vaření národní lidové 
pochoutky- guláše. Nebylo to poprvé a jis-
tě ani naposledy. Těch ročníků už byla celá 
řada. Tolik, že organizátor a majitel hospůd-
ky v jedné osobě Petr Samec váhá vyslovit 
závazné numero. „Důležité je, že ukuchtěné 
výtvory zmizí v žaludcích strávníků, jen se 
po nich zapráší. Zbytky nevedeme,“ směje se 
stoprocentní pohodář, který je sám u sporáku 
jako doma.

Tentokrát se do kulinářského turnaje při-
hlásilo sedm držitelů „řádu zlaté vařečky“. 
Jen dva pracovali „sólo“. Ostatní k sobě měli 
minimálně jednu výpomoc. Úderem čtrnácté 
hodiny naštěstí přestalo pršet a tak architek-
tům gastronomického ráje nic nebránilo v po-
dání perfektních výkonů.

Podruhé tady popustilo uzdu své fanta-
zii a umu duo ve složení Martin Sokol a Eva 
Počtová, reprezentující nedaleké Skaličany. 
Předloni v Buzicích sice skončila dvojice 
„na chvostě“ výsledkového žebříčku, ale to 
jim na soutěživosti neubralo. Spíše naopak. 
„To jsme dělali indickou novinku z krůtího 
masa,“ vzpomíná Eva Počtová, „Letos jsme 
vsadili na klasiku, což znamená poctivý ho-
vězí guláš. Do potřebných surovin jsme in-
vestovali cca 500 korun. Ale nám nevadí, 
když se vložené prostředky nevrátí zpátky. 
My vaříme pro radost a hřeje nás u srdce, 
když ostatním chutná,“ zdůrazňuje dáma do 
nepohody. Zatím prý oba parťáci nezkoušeli 
jinou gastronomickou soutěž: „Nemáme ani 
tak velké nádobí, abychom se někde víc pre-

zentovali!“ Své první lidové jídlo prý přivedli 
na svět až v dospělosti. „Ale jako děti jsme 
okukovali v kuchyni maminčin postup,“ ne-
chávají se slyšet unissono.

Nováčky kuchařského turnaje se sta-
li letos bráchové Tomáš a Aleš Hanzlíkovi 
z Mačkova. Procházející viditelně zaujal 
jejich vtipný slogan na černé tabuli. „Guláš 
jakobynic uvařený z ničehonic“ stálo na ní. 
„Ten název jsme vymýšleli v naší stodole až 
do jedné hodiny ráno,“ tváří se šibalsky Aleš, 
„A padla na to basa piva!“, krčí rameny v tom 
smyslu, že se se ztrátami musí počítat. Inspi-
race není prostě zadarmo. Co vlastně jejich 
krmě obsahuje, nechtěli nejprve prozradit: 
„Chtěli jsme, aby konzumenti zapojili vlastní 
fantazii a hádali, z čeho ten guláš může být,“ 
mlžili záměrně. To, že žijí v souladu se zása-
dou: „S úsměvem jde všechno líp!“, dotvo-
řili ještě hláškou, že „Chtěli původně vařit 
z klokana, ale toho zásilková služba někde 

zašantročila.“ Za použité maso a ostatní in-
gredience utratili prý okolo 1200 korun. Ve 
svém sedmnáctilitrovém hrnci připravili na 
výdej 60 porcí.

Zajímavostí buzické „gulášiády“ bylo, že 
kulinářská díla sedmi autorů posuzovalo ten-
tokrát sedm porotců. Nechalo by se utrousit 
„kus na kus“. Hodnotila se tato kritéria: 1. lá-
kavost na první pohled, 2. chuť, 3. hustota, 4. 
barva, 5. vůně, 6. případná originalita. Každý 
člen poroty mohl udělit od jednoho do dese-
ti bodů za jednotlivou stránku výrobku, kdy 
více znamenalo radost a málo starost.

Jako téměř vždy vyšlo z tichého soubo-
je vítězně duo sester Krejcarových, které tak 
potvrdilo dominantní postavení ve světě ti-
síce vůní a chutí / 291 bodů /. Stříbrný post 

tentokrát patřil rodinnému kolektivu Micha-
la Vaňka / 283 bodů /. Medailovou stupnici 
uzavřel domácí borec Lukáš Samec / 273 
bodů /, který coby pravý syn svého otce- ma-
jitele hospůdky- bravurně zvládá obor ku-
chař- číšník. O nepopulární „bramborovou“ 
pozici a pátý schůdek na výsledkovém žeb-
říčku se podělili hosté ze Skaličan / 260 bodů 
/a z Mačkova / 248 bodů /. S předposled-
ním fl ekem se musel spokojit Dušan Vaněk 
se svými spolupracovníky / 236 bodů /. Mi-
nimálně by si zasloužil cenu za originalitu, 
protože vařil ze šumavského pivoně. Tento 
imaginární tvor v podobě zajíce s parůžky se 
objevil ve fi lmu „Za trnkovým keřem“ a du-
chapřítomný Dušan si ho pro tento účel hbitě 
vypůjčil. Porota tentokrát titul posledního na-
dělila chalupáři Oldovi a jeho „parlamentní-
mu“ guláši. Bodrý chlapík ze severu nabízel 
porci za pouhých dvacet korun a případným 
zde vyskytnuvším se členům vlády zvláštní 
slevu 50%. Kdyby se hodnotil smysl pro hu-
mor, nikdo by na velmi populárního a oblíbe-
ného „Olina“ neměl.

Jak řekl jeden z členů poroty, všechny 
guláše byly chutné a rozhodování vůbec ne-
bylo jednoduché. Nikdo z účastníků soutěže 
se tedy neměl za co stydět. O tom svědčily 
ostatně i doslova „vylízané“ kastroly kuli-
nářských borců. A také potlesk, který naplnil 
nádvoří při závěrečném ceremoniálu.

Paní gastronomie si tady v Buzicích zase 
jednou přišla na své. Ono vařit pěkně na čer-
stvém vzduchu- to má, panečku, zase jiné 
grády.

Poznámka: Za sponzorskou podporu 
celé akce děkují pořadatelé fi rmě LEIFHEIT 
Blatná, Auto- moto Jiřímu Bláhovi z Blat-
né, Auto- moto Marku Chvátalovi z Blatné 
a Světu krmiv z Blatné. Velmi pěkné ceny 
věnoval i sám Petr Samec- majitel hospůdky 
„U Čiláka“.

Vladimír Šavrda  
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V Bělčicích předvedli své umění sekáči s kosami.
Bednu suverénně dobyl přespolní spolek „Kosů“.

Bělčice - Ruční kosení trávy patří dnes 
k dovednostem takřka zapomenutým. Moder-
ní doba odkázala kdysi běžný nástroj každé-
ho hospodáře na smetiště dějin a nahradila ho 
sekačkami a křovinořezy. Přesto se ještě na-
jdou lidé, kterým tato činnost vůbec není cizí.

A patnáct takových borců si dalo dosta-
veníčko v Bělčicích, aby během prvního roč-
níku soutěže v ručním kosení trávy o termí-
nu místní poutě jaksepatří zkrátili „zelenou 
hřívu“ obecní louce ve směru na osadu Po-
druhlí u Třech křížů. Vedle třinácti mužů se 
kosy chopily i dvě ženy. Stranou nezůstal ani 
bělčický starosta Pavel Vejšický, kterému prý 
poskytl starou dobrou školu jeho dědeček: 
„Jako kluk jsem s dědou pravidelně chodil 

na zahradu i na louku. A poctivě jsem po-
slouchal jeho rady a budoval si „sekáčskou 
vysokou“, směje se představitel malebného 
města, jemuž bylo letos ve výsledkovém žeb-
říčku soutěže souzeno osmé místo. Úvodní 
část jeho sólovýstupu s kosou nebyla bohu-
žel zrovna nejšťastnější: „Hnula se mi kosa 
na kosišti a já měl rázem v rukou bezcenný 
exponát. Naštěstí mi kamarád duchapřítom-
ně podal jinou kosu a já mohl pokračovat“, 
prozrazuje Pavel Vejšický, který nástroj pra-
starého původu doma běžně užívá. Těsně za 
ním na deváté pozici skončil nejstarší účast-
ník přeboru- Ladislav Simandl / 75 let /, kte-
rému by jeho vitalitu a energii mohl závidět 
leckterý mladík.

Nápad uspořádat ojedinělou, ryze ven-
kovskou podívanou, zapustil kořeny v Běl-
čicích již loni, kdy se uskutečnil zkušební 
nultý ročník. Tehdy svou zručností udivovalo 
diváky sedm mužů a stejně jako letos ještě 
dvě ženy. A protože se akce setkala s více než 
příznivým ohlasem, bylo jednomyslně roz-
hodnuto pokračovat s ní dál.

Operaci „Velké sečení“ vzalo pod svá kří-
dla město Bělčice jako pořadatel i sponzor. 
Podpořit dobrou věc se rozhodla také moš-
tárna Drachkov a jiní menší partneři. Velmi 
významnou úlohu měl i spolek „Junáci“ alias 
„Spolek veselých penzistů“, jehož členové 
vytvořili odbornou komisi pro hodnocení 
jednotlivých sekáčských výkonů a zároveň 
fungovali i u stánku s občerstvením, kde si 
po náročném výkonu mohli sekáči doplnit 
tekutiny.

I když šla všem soutěžícím práce od ruky 
a určitě se neměli za co stydět, jednoznačně 
si tady postavili imaginární Olymp seká-
či z přespolního spolku „Kosů“. Medailová 
stupnice patřila kompletně jen a jen jim. Zlaté 
kosiště vybojoval M. Šobr, stříbro putovalo 
na adresu F. Šmolíka a z bronzu se radoval F. 
Baloun. „Setkání s nimi bylo opravdu milé. 
A také přínosné, protože vedle samotného 
kosení předvedli divákům i jednotlivé úkony, 
které mu předchází - seřízení kosy, naklepání 
a nabroušení. Ono mnoho lidí dnes do styku 
s kosou opravdu nepřijde,“ nechal se slyšet 
starosta Bělčic.

Stejné nadšení projevoval i člen odborné 
komise Josef Pekárek / 72 let /, rodák z blíz-
kého Podruhlí: „Moc mně nadchla nejdelší 
kosa na naší soutěži o délce 130 cm, kterou si 
přivezli hned tři sekáči. Na jeden záběr s tou-
to kosou lze pokosit šířku 3,7m trávy. Něco 
takového z nás viděl málo kdo. Jednu z „pro-
fesionálních” kos jsem si vyzkoušel osobně 
a šlo to jako po másle - byla tak ostrá a vý-
borně naklepaná, že při položení kosila tak-

řka sama. Moc mně mrzelo, že jsem tentokrát 
nesoutěžil, ale vyřadilo mně bolavé koleno,“ 
uvedl Josef Pekárek, co rozhodně patří mezi 
mistry sekáče: „Učil jsem se to od deseti let. 
Táta mi nechal udělat speciálně menší kosu - 
padesátku. No a já to zase naučil syna Mirka. 
Ovšem naklepávání nechává on na mně. Pro 
zajímavost- osmdesátku až devadesátku kosu 
mi trvá naklepat jednu až dvě hodiny,“ říká 
stoprocentní pracant a pohodář.

Komise na soutěži sekáčů v Bělčicích 
hodnotila různá kritéria - skladbu řádku, po-
stoj sekáče, jeho ústroj, měřil se čas…… „Já 
sám jsem jednomu z nejstarších účastníků dal 
plných deset bodů za ústroj, když mi učaroval 
zástěrou, gumovkami a kloboukem. Připadal 
jsem si, jako bych se propadl o století zpět,“ 
rozplýval se Josef Pekárek, který má pro ven-
kovské tradice skutečný cit. 

Vedle skvělých výsledků na louce udělali 
členové spolku „Kosů“ i ohromnou parádu 
svými kroji. „Oni jezdí po celé bývalé Čes-
koslovenské republice a sklízí úspěchy na 
prestižních soutěžích. Kosy osobně odebírají 
v Rakousku,“ poukazuje na jejich nasazení 
a perfektní formu Josef Pekárek.

Mezi sekáči v Bělčicích nechyběl ani 
předseda zdejšího cykloklubu „Rytířů“ Mi-
roslav Novotný, který je pro každou srandu 
a pro každou výzvu. Ustrojil se tak, že ho ani 
kamarádi při prvním pohledu nepoznali. Pěk-
ně postaru.

S mistry sekáči držel statečně krok i jedi-
ný chlapec v soutěži, který dokonce předběhl 
svého otce. Pořadatelé tak objevili nový mla-
dý talent, který jistě ponese pochodeň tohoto 
umění hrdě dál.

Tváří v tvář 21. století se ruční kosení 
trávy může jevit jako pravěk. Ale právě pro-
to má neobyčejné kouzlo a každý, kdo tuto 
dovednost udržuje alespoň při přežívání, si 
zasluhuje úctu a poděkování.

Vladimír Šavrda



Škvořetičtí sportovci sáhli do klenotnice české mluvy 
národního obrození. Pro svůj triatlon vymysleli nádherné 
homonymum „Plavokoloběh“.

Škvořetice - Všude jinde mají pro kombi-
naci plavání, jízdy na kole a běhu zaběhnutý 
výraz „triatlon“. Ne tak borci ze Škvořetic na 
Blatensku. Jako jediní při budování dnes za-
běhnutého a věhlasného sportovního podniku 
„Škvořetický žulák“ sáhli do klenotnice čes-
ké mluvy národního obrození a jako správ-
ní vlastenci překřtili tento druh pohybové 
aktivity na „plavokoloběh“. Takto je projekt 
prezentován v tiskových materiálech i na ve-
řejnosti. A letos oslavil imaginární „golem“, 
kterého pořadatelé křísí místo šému žulovou 
kostkou / symbol závodu /, již požehnané de-
sáté narozeniny!

Jubilejní ročník „Škvořetického žuláka“ 
hostil úctyhodných 65 závodníků. To byl po-
dle členů organizačního týmu „strop“, přes 
který by ani v budoucnosti nechtěli jít. „Pů-
vodní představa mluvila o maximálně pade-
sáti jedincích,“ upozorňuje jeden z nich s tím, 
že tady se nakonec muselo trošku slevit.

Když se hraje fair play….
Nadšený sportsman Vašek Šilha / 37 let / 

z Bělčic absolvoval většinu ročníků „Škvoře-
tického žuláka“. Dominantní postava cyklo-
klubu „Bělčických rytířů“ nemohla a nemůže 
takovou akci nechat bez povšimnutí. To by 
spíše auta jezdila pozadu a voda chutnala jako 
plzeňská dvanáctka. Podle svých slov si letos 
plavecký úvod náramně užil a na kole vyrazil 
vlažným tempem s cílem postupně zrychlit: 
„Jenže ve Skaličanech jsem přišel na to, že 
to tentokrát o zrychlování asi nebude. / smích 
/. A u nejzlomovějšího bodu před Buzičkami 
jsem políbil matičku zem. Naštěstí jsem si 
pádem přivodil pouze silniční lišej a ne nic 
vážnějšího,“ přenechává „úlitbu bohům“ ne-
zničitelný Vašek.

V jeho nemilé situaci mu nezištně pomo-
hl na trati kamarád Jiří Jiskra. Toto fair play 
jednání, kdy závodník ze Škvořetic obětoval 
vlastní pozici a skóre, velmi ocenili v cíli 
všichni „žuláci“. O tom by měl být vždy a za 
všech okolností každý sport.

„Cyklistickou etapu jsem dokončil v rám-
ci možností a poslední běžeckou část odma-
kal s lehkými křečemi v lýtkách. Pak jsem 
byl ošetřen,“ uzavírá svůj monolog bělčický 

„rafan“, „Nijak speciálně jsem se na „Žulá-
ka“ nepřipravoval, i když dovolenou jsem 
strávil v sedle kola. Závod to byl jako vždyc-
ky nádherný a s výsledkem vzhledem k tomu, 
co se mi stalo, jsem úplně spokojený,“ dělá 
tečku za svou zpovědí Vašek Šilha.

Ukrajina ve zlatém dešti
Vskutku originální a velmi netradiční 

„bojový prostředek“ pro cyklistické zápolení 
si zvolila tentokrát další žulákovská stálice- 
Miroslav Huspeka / 61 let / z Čejetic. Osedlal 
zelené kolo značky „Ukrajina“. A zejména ti 
dříve narození si pamatují z dob reálného so-
cialismu říkanku na adresu tehdy snad tohoto 
jediného bicyklu volně dostupného lidovým 
masám: „Chceš-li poznat, co je dřina- kup si 
kolo Ukrajina!“ Absolvovat tedy „Škvoře-
tického žuláka“ na takovém retro exempláři 
z továrny „Velkého bratra“ se rovnalo jasné 
nevýhodě. Tím spíše, že kolo „Ukrajina“ po-
strádá přehazovačku. Přesto dokázal Miro-
slav Huspeka na této předpotopní plečce ve 
své kategorii „dědci: 60 až 100 let“ zvítězit!

„Všechno na tomhle kousku z roku 1974 
je originál,“ svěřil se po přeběhnutí cílové 
čáry a chvilce oddychu dynamický triatlo-
nista, „Obul jsem pouze nové pláště, abych 
mohl stíhat soupeře. Na těch původních gu-
mách bych to fakt nedal,“ poplácává svého 
„miláčka“, na kterého je určitě pyšný.

Jednou pro sebe, jednou pro syna….
Radek Červenka / 43 let / z Blatné je 

bezesporu vynikajícím sportovcem. Na de-
sátém ročníku „Žuláka“ to potvrdil nejen 
vyšvihnutím se do čela kategorie 40- 50 let, 
ale také tím, že  závodní okruh pokřtil svým 
potem dokonce dvakrát. „Chtěl jsem povzbu-

dit syna, který se letos se „Žulákem“ teprve 
„očuchával“, dodal na vysvětlenou vskutku 
ocelový muž.

Radek Červenka byl zlatou medailí za-
skočen. Samozřejmě příjemně. „Ono pla-
vání není zrovna moje parketa. Při triatlonu 
mně zákonitě brzdí. Počítal jsem tedy reálně 
s bronzem,“ říká blatenský borec, který se 
pustil se „Žulákem“ do křížku již potřetí a už 
loni si postavil ve Škvořeticích stříbrný před-
stupeň ke trůnu ve své věkové skupině.

Co však ztrácí při plavání, zachraňuje 
cyklistikou i během. Tam je doma. „Letos 
se mi podařilo na kole „nadupat“ 5000 kilo-
metrů a hodně času jsem věnoval v zimním 
období běhu,“ uvádí Radek, „Lákají mně 
velké cyklistické podniky jako jsou „Král Šu-
mavy“, „Kolo pro život“ a „Cross Country“, 
připojuje pro ukázku.

Vyhrávat lze i bez tréninku
Že vyhrávat se dá i bez předchozího tré-

ninku dokázal na žulákovském výročí domá-
cí Tomáš Vylita / 13 let /. Ve své kategorii 
parádně „vytřel zrak“ dost dobré konkurenci. 
„V cyklistické části jsem měl zpočátku pro-
blémy s kolem, kdy mi podkluzoval písek na 
trase,“ přiznává nový hrdina závodu, který si 
tady odbyl premiéru a chtěl prý hlavně přebor 
dokončit.

Výsledek daleko předčil očekávání: „Byl 
jsem moc překvapený, že jsem dokázal ostat-
ní porazit,“ vzdává hold svým soupeřům. 
Nejvíc z celého plavokoloběhu mu prý sedne 
atletický závěr: „Je to možná dáno tím, že dě-
lám fotbal a fl orbal,“ míní žulákovská naděje, 
která zřejmě zdědila sportovní vlohy po svém 
otci Mirkovi. Ten patřil a patří mezi škvoře-
tickou elitu v tělovýchovné všestrannosti.

Slovo šampióna aneb Když je vlastní stín 
pomalejší

Petr Soukup / 50 let / z Blatné je v historii 
„Škvořetického žuláka“ osobností s velkým 
„O“. Již čtyřikrát se stal absolutním vítězem 
přeboru, pouze jednou ho o titul v „žulákov-
ské pětiletce“ připravil obávaný rival Ondřej 
Hulač z Buzic. Protože tento se na letošním 
startu vůbec nenacházel, celkem logicky 
všichni favorizovali znovu Petra Soukupa. 
Tedy pokud se nestane něco nepředvídatelné-
ho jako že třeba vypukne válka. A nemýlili 
se. Petr to znovu dokázal!

„Loni jsem měl namále- Ondru jsem 
předjel teprve tři kilometry před závěrečným 
během. Letos jsem tedy zůstal sám na trati již 
krátce poté, co jsem vylezl z vody a šlápl do 
pedálů,“ potvrzuje jasně vedoucí pozici jeden 
z největších borců, jaké kdy Blatensko mělo. 
A také nejskromnějších.
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Jeho fantastický únik byl tak zničující, že 
mu nestačil ani vlastní stín.

Fanfáry a žulové kostky k tomu
Úderem sedmnácté hodiny žuláci, žu-

lačky a žuláčata nastoupili ke společnému 
vyhlášení výsledků. Ku cti organizačního vý-
boru slouží, že vždy odmění úplně všechny 
účastníky. Ale bedna je bedna, je jen jedna 
a má pouze tři místa. Do letošní elity se pro-
bojovali tito závodníci:

Kategorie „Kluci a holky“- 1. Tomáš Vy-
lita / Škvořetice /, 2. Václav Panuška / Týnec, 
Malý Bor /, 3. Tadeáš Tůma / Hněvkov /.

Kategorie „Junioři“- 1. Jan Zástava / Lho-
ta u Kestřan /.

Kategorie „Ženy- Ironladies“- 1. Pavla 
Valachová / Týnec u Horažďovic /, 2. Ven-
dula Panušková / Týnec, Malý Bor /, 3. Ivona 
Procházková / Bezdědovice /.

Kategorie „Dědci 60 až 100 let“- 1. Miro-
slav Huspeka / Čejetice /, 2. Tomáš Ježek st. / 
Příbram /, 3. Miroslav Týc / Písek /.

Kategorie „Muži- veteráni 50 až 60 let“- 
1. Petr Soukup / Blatná /, 2. Miloš Smola / 
Blatná /, 3. Karel Zástava / Lhota u Kestřan /.

Kategorie „Muži- Přípravka na veterány 
40 až 50 let“- 1. Radek Červenka / Blatná /, 
2. Anton Murárik ml. / Škvořetice /, 3. Milan 

Navrátil / Škvořetice /.
Kategorie „Muži ELI-

TE 18 až 40 let“- 1. Zdeněk 
Zeman / Blatná /, 2. Marek 
Žid / Březnice /, 3. Jan Pod-
lešák / Blatná /.

Došlo i na udělení dvou 
cen za statečnost / Anton 
Murárik st. ze Škvořetic 
a Miloslav Loffl  er z Tábo-
ra /, nevynechal se ani titul 
„skokan v čase“ / František 
Kraml ze Škvořetic /. Smo-
lařem závodu se stal domá-
cí Vojtěch Nový, kterému 
dvakrát spadl na kole řetěz 

tak nešťastně, že…. „Trvalo mi deset minut, 
než jsem ho vylovil a nasadil zpátky. A hned 

za prvních deset minut mně předjeli všich-
ni, které jsem předhonil v plavání,“ neztratil 
dobrou náladu ani přes nepřízeň osudu všemi 
oblíbený parťák do pohody i nepohody.

Závěrem se uskutečnila tombola o hod-
notné / nejen / sportovní ceny. Originálním 
doplňkem ceremoniálu byly tak jako vždy 
žulové dlažební kostky, které jsou symbolem 
tvrdosti a odolnosti závodníků škvořetického 
plavokoloběhu. Možná se jednou budou ho-
dit v praxi, až bude český národ zase stavět 
barikády.

Nikdo nepospíchal domů, protože jako 
bonus k závodu se peklo prase na obecní „ou-
traty“ a bylo o čem hovořit a spřádat dojmy 
a zážitky.

Apropó- závod podruhé ve volebním ob-
dobí absolvoval i starosta obce Škvořetice 
Jaroslav Chlanda. A držel se velmi statečně.

Tak to má být. Vždy jít příkladem.
Vladimír Šavrda

Zlaté české ručičky aneb ať žijí novodobé farmářské trhy
Karanténa změnila mnoho. Jedny z hlav-

ních pozitivních změn jsou spojenectví 
a vlastenectví. Jelikož čeští podnikatelé 
museli na pomoc od státu čekat dlouho, tak 
i díky projektu SCUK se malých farmám 
a výrobcům podařilo toto období nejen pře-
žít, ale vlastně se dostat na mnohem širší 
okruh stolů.

Jedním takovým výdejním místem je 
i Blatenka, kde žije Inka Čadková. První 
myšlenky na zdravější jídlo přišly s dětmi. 
„S prvními příkrmy jakoby mi spadly klap-
ky z očí- začala jsem si uvědomovat, že nám 
všem hrozně moc chybí nezávadné české po-
traviny. A že chybí hlavně našim dětem,“ říká 
paní Inka.

„Asi před rokem jsem se dozvěděla 
o existenci sdružení „SCUK“. Tam jde o zá-
měr „scuknout“ neboli pevně stmelit farmáře 
a spotřebitele a dostávat farmářské produkty 
právě co nejpohodlnějším způsobem mezi 

lidi.“ Projekt se rozjel opravdu rychle a Inka 
společně s kamarádkami jezdila nejprve do 
jiných výdejních míst vyzvedávat své objed-
návky. „Celkem počet výdejních míst vzrostl 
z původních 250 na 400.“  

Proč ale jezdit 25km? Nyní máte tuto je-
dinečnou možnost v Blatence, 3km od Blatné 
směrem na Záboří. „ Není to limitující pro 
zájemce, co nevlastní auto. Ráda jim potravi-
ny po domluvě dopravím do Blatné. Ve svém 
domku mám dvě lednice a stabilní výhodnou 
teplotu, takže se nikdo nemusí obávat, že by 
utrpěla čerstvost produktů,“ představuje fan-
tastickou službu pro veřejnost. V současnosti 
si můžete vybírat z výrobků od 110 dodava-
telů. 

Za účelem vykořenit různé mýty o bio-
potravinách se konaly i veřejné ochutnávky. 
A setkaly se s příznivým ohlasem. Kupříkla-
du datlové bonbóny chutnaly i mužům a ovčí 
sýry najednou už nesmrdí, ale jsou lahodné 

a jemné. Já sama jsem si velice oblíbila koko-
sovou nutellu bez cukru a palmového oleje,“ 
jde příkladem tato lokální průkopnice toho, 
co bylo za rodičů a prarodičů samozřejmostí.

Existuje tady samozřejmě jedno měřítko: 
„SCUK si vybírá maximálně kvalitní výrob-
ky. Nemůže to tedy být cenově srovnatelné 
s výrobky z marketů. Tady však jde o něco 
daleko cennějšího - naše zdraví a zdraví na-
šich blízkých.“

Za odstrašující příklad chemických po-
travin považuje Inka Čadková „napulíro-
vaná“ jablka: „Já tedy nevím, ale ať dělám, 
co dělám, nejdou umýt,“ krčí rameny lidsky 
uvažující žena. Věří, že situace v této oblasti 
bude čím dál tím příznivější. 

Zájemci o objednávání a odběr farmář-
ských produktů mohou využít této adresy: 
scuk.cz/blatensky-scuk          

Vladimír Šavrda
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