
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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Peace run – mírový běh  v Blatné
Dvanáctého srpna byla Blatná poctěna – stala se cílovým místem etapy mírového běhu – Peace Run.

Peace Run založil v rove 1987 sportovec, umělec a mírový fi lozof 
Sri Chinmoy.  Svým dílem inspiroval lidi různých národů a kultur 
k toleranci, porozumění a spolupráci.

V České Republice je Mírový běh organizován sportovci a dobro-
volníky z občanského sdružení Peace Run (www.peacerun.cz), kteří 
při zajišťování běhu spolupracují se zástupci měst a obcí, školami 
a místními organizacemi.

Letošní trasa v České republice začala na naší východní hranici - 
1. srpna v Jablůnkově, měla zastávky v 11 městech a po Blatné mířila 

ke státní hranici, kam dorazila 16. srpna. Běžci pocházeli z Česka, 
Slovenska, Polska, Německa, Rakouska Ruska, Nizozemska Finska 
a dalších zemí.

Běžce několika národností, ke kterým se v Blatné připojili blatenští 
mladí sportovci -členové Tělovýchovné jednoty, Sokola i neorganizo-
vaní- jsme sledovali v ulicích města a na sportovním stadionu. Tam 
proběhl slavnostní ceremoniál za účasti starostky a místostarosty města, 
starostky Sokola a o sportovní vystoupení se postaraly mažoretky. 
Všichni si zazpívali hymnu Peace Run.



Číslo 14 / strana 2 Blatná 28. srpna 2020 Ročník 31 (41)

ktual i ty

Kašperské Hory zvou na 
wellness pobyt aneb Se 

„šajbami“ zdravého životního 
stylu vstříc lepší budoucnosti

Mnoha ženám již wellness pobyt napomohl 

v  restartu a  navození zdravého životního stylu 

v  běžném životě. Těm, které ho dosud neměly 

možnost absolvovat, je určen ten další v  pořadí. 

Proběhne ve  dnech 25. – 27. září v  hotelu 
„Šumava“ v Kašperských Horách. Koná se ve spolu-

práci s ministerstvem vnitra a jejich ZSMV. Příjemný 

relax v romantickém klíně Šumavy je spojen s před-

náškami o zdravé výživě a názornou ukázkou zdravých 

receptů, na níž navazuje následná konzumace.

Celý pobyt ještě není obsazen. Zájemkyně se 

mohou informovat na mobilu: 777/ 077785, případně 

využít e-mailové adresy: trener.lucie@tiscali.cz

Garanty zdravého životního stylu jsou skutečné 

osobnosti v této oblasti- Lucie Vajnerová / FITTNES 

KINGKONG“ Strakonice / a / trenérská škola „Vajner 

MŠMT / spolu s Mgr. Vítkem Chaloupkou, který již dva 

roky působí na postu zmocněnce pro zdravý životní 

styl a sport na Ministerstvu vnitra.

Nikdy není pozdě začít na sobě pracovat!

Vladimír Šavrda

NA DEN JILJÍ HROMY A BLESKY – 
ČTYŘI TÝDNY MOKRÉ STEZKY (1. 9.)

Prázdniny končí, léto se dostává do fi niše 
a blížící se podzim už na sebe upozorňuje 
chladnými i mlhavými rány.
ZÁŘÍ – poslední měsíc, který může být ještě 
teplý a plný slunečných paprsků, pokud se 
vydaří. Měsíc dozrávání ovoce a přípravy 
na sklizeň
TEPLÉ ZÁŘÍ, DOBŘE SE OVOCI I VÍNU 
DAŘÍ
Blížící se podzim také signalizuje shlukování 
vlaštovek, které se připravují k odletu.
O MARIE NAROZENÍ, VLAŠTOVIČEK 
VÍCE NENÍ (8. 9.)

LIDOVÉ ŘEMESLO A PŮJČOVNA 
LODĚK V MĚSÍCI ZÁŘÍ
V tomto měsíci bude ještě stále otevřeno 
o víkendech. To platí pro prodejnu na tř. 
J. P. Koubka 3 a stejně tak i pro PŮJČOV-
NU LODĚK.

Sobota :   9.00 – 16.00
Neděle : 13.00 – 16.00
Doplnili jsme proutěné zboží z loupaného 

i neloupaného proutí o oválné koše na sklizeň 
ovoce i hub. Na vaše přání máme i několik 
piknikových košů s víky. Stejně jako proutěné 

koše mizí i slaměné ošatky. Také jsme doplnili 
oválné a kulaté střední velikosti.

Jelikož během roku máme otevřeno jen 
v sobotu, začneme v průběhu září pomalu 
doplňovat vánoční zboží.

Z NEPŘEBERNÉ STUDNICE MOUDRA 
NAŠICH PŘEDKŮ

Ač máme pro moudrost našich předků 
kam sáhnout a jejich zkušenosti nás mohou 
obohatit i pomoci nám v nesnázích, jsme často 
nepoučitelní…
SMUTNÉ JE, ŽE HLUPÁCI JSOU TAK SE-
BEJISTÍ, ZATÍMCO MOUDŘÍ LIDÉ JSOU 
VŽDY PLNI POCHYBOSTÍ
DOUFEJ VE SPRAVEDLNOST, ALE BUĎ 
PŘIPRAVEN I NA BEZPRÁVÍ
DOKUD ŽIJEŠ, UČ SE, NEČEKEJ, ŽE 
MOUDROST S SEBOU PŘINESE STÁŘÍ
NESTOUDNÁ SPOLEČNOST POKAZÍ 
ČASTO I DOBRÉ MRAVY
JEDNEJ TAK, ABYS BYL ŠŤASTNÝ, NE 
ABY SES ŠŤASTNÝM JENOM ZDÁL
LÁSKA K PENĚZŮM PŘIBÝVÁ JAK PŘI-
BÝVAJÍ SAMOTNÉ PENÍZE
MLUVIT MNOHO JE JEDNA VĚC, MLU-
VIT DOBŘE, JE VĚC DRUHÁ
SAMOLIBOST JE VPODSTATĚ JEN 
OMEZENOST – I KDYŽ JÍ PROPADNE 
ČLOVĚK TŘEBA GENIÁLNÍ
PRAVÉ TAJEMSTVÍ ŽIVOTA JE HLEDÁNÍ 
KRÁSNA 

Eva Fučíková, lidové řemeslo

Česká pošta upravuje 
otevírací dobu poboček

Celkem 265 poboček České pošty čeká od 

1. září změna hodin pro veřejnost. Dalších pobo-

ček se změna dotkne v říjnu, převážně u menších 

pošt ve městech. Mezi hlavní důvody, které k této 

změně přispěly, patří zkušenosti z koronavirové 

krize, kdy bylo potřeba upravovat otevírací hodi-

ny pro veřejnost s ohledem na zajištění poštov-

ních služeb pro klienty a  zároveň v  návaznosti 

na přijatá hygienická opatření. 

Do minulého čísla Blatenskych listů 
jsem omylem zaslal dvě verze článku o ob-
chodu s farmářskými produkty. K otištění 
byla určena kratší verze, co vyšla na webo-
vých stránkách našeho čtrnáctideníku. 
Tu delší v tištěné podobě paní Čadková 
neautorizovala. Nicméně za skutečnostmi 
o dvojí kvalitě potravin a svými názory 
na potírání vlastenectví v našem absurdis-
tánu, které jdou na moje triko, si stojím.

V. Šavrda
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Zprávy
z radnice

Zp r á v y
T S  B l a t n á

Bazén – závěr sezóny
Provoz bazénu bude ukončen v neděli 13. září 2020.

Od 1. září bude  bazén otevřen od 12:00 do 18:00.
V případě nepříznivého počasí může být provoz ukončen 

v dřívějším termínu.

 UPOZORNĚNÍ PRO PODNIKATELE
Městský úřad Blatná, odbor správní a živnostenský úřad, upozor-

ňuje zejména podnikatele, kteří jsou nově zapsáni do živnostenského 
rejstříku, že mohou být osloveni různými soukromými společnostmi 
s nabídkou zápisu do dalších rejstříků, nazvaných např. „Rejstřík 
obchodu a živností“ nebo „Živnostenská komora“, případně „Česká 
komora fi rem a živnostníků“. Dopisy od těchto společností většinou 
obsahují složenku k zaplacení poplatku za zápis do výše uvedených 
rejstříků či komor.

Jedná se o soukromé společnosti, jejichž činnost nesouvisí s živ-
nostenským rejstříkem, avšak svým názvem mohou podnikatele 
klamat. Podnikatelům nevzniká žádná povinnost zápisu do těchto 
ani obdobných rejstříků a nemusejí hradit žádné poplatky spojené 
s takovým zápisem.

Podnikatelé si mohou nejen tyto soukromé společnosti prověřit 
na webové stránce www.justice.cz (Veřejný rejstřík – vyhledávání 
podle názvu subjektu nebo podle IČO).

odbor správní a živnostenský úřad

Sběr kovů
V minulých Blatenských listech odbor životního prostředí Měst-

ského úřadu podrobně informoval o odděleném sběru kovů.
Připomínáme základní informace:

Na stanovištích, kde je šedý kontejner na kovy vhazujte do kon-
tejnerů menší kovové předměty – plechovky od nápojů, konzervy 
od potravin apod.

Na stanovištích, kde šedý kontejner není, vhazujte plechovky 
od nápojů do žlutého kontejneru na plasty. Zde ale prosíme, aby nebyly 
vhazovány jiné kovy, než plechovky od nápojů.

Děkujeme za třídění a dodržování pravidel. 

ČISTOTA  
VODY

KVALITA 
OVZDUŠÍ

ZPRACOVÁNÍ 
ODPADU

OCHRANA 
PŘÍRODY

ENERGETICKÉ 
ÚSPORY

21. srpen 2020 v Blatné
Připojili jsme se k iniciativě Milion chvilek a připomněli jsme si 

52. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy pod 
vedením Sovětského svazu a lidské oběti. Dvě z nich - Eva Livečková 
a Ivan Laita - měly vazby na Blatnou. Sešlo se nás kolem padesáti, 
poslechli jsme si Bratříčka a Motlitbu od Datla a Mirky, text prohlá-
šení, vyslechli hosta z Milionu chvilek a i někteří z nás dalších se 
chopili mikrofonu a připomněli své zážitky. Tenkrát v srpnu 68 jsme 
byli jednotní, ale snad se dokážeme sjednotit i za méně dramatických 
okolností. Cena ztráty příslibu svobody a lidské oběti byla příliš vyso-
ká. A to nemluvím o následné komunistické normalizaci.              ZM

Foto Kamila Berndorff ová
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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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 Provozujete kotel na pevná paliva? Pozor, revize není kontrola
Revize a kontrola kotle jsou pojmy, které 

jsou často zaměňovány. Přitom mají odlišný 
cíl, metody provedení, výstupy, zákonné lhůty 
a provádějí je osoby s odlišnými oprávněními. 
Pokud si objednáte revizi kotle a provede ji 
revizní technik kotlů, nesplnili jste zákonnou 
povinnost pravidelné kontroly kotle a hrozí 
vám pokuta až do výše 20 tisíc korun. 

Kontroly kotlů 
Každý provozovatel kotle na pevná paliva 

má zákonnou povinnost nechat každé tři roky 
zkontrolovat jeho technický stav. Jelikož se 
tato povinnost týká všech zdrojů spalujících 
pevná paliva s celkovým příkonem 10 kW 
a vyšším, které jsou napojené na soustavu 
ústředního vytápění, vztahuje se tato po-
vinnost i na některá krbová kamna a krby 
s teplovodní vložkou. 

Cílem pravidelných kontrol kotlů je mi-
nimalizace dopadu jejich provozu na životní 
prostředí. Kontroly kotlů primárně nesouvisí 
s bezpečností jejich provozu. Jedná se o vi-
zuální kontrolu, nikoliv o měření. Zkoumá 
se celistvost a těsnost kotle, řídicí jednotka, 
regulace a havarijní termostat, podávací 
zařízení a sklad paliva, i co a jak se v kotli 
spaluje. Kontroloři jsou povinni poskytnout 
poradenství a doporučit postupy k vylepšení 
stávajícího stavu. Výstupem z kontroly je 
doklad o provedení kontroly (Doklad o kont-
role technického stavu a provozu spalovacího 

stacionárního zdroje na pevná paliva), který 
může obsahovat doporučení týkající se bez-
pečnosti provozu, nicméně nesmí přerušit 
či ukončit provoz kontrolovaného zařízení. 
Tento doklad je nutné uschovat a na požá-
dání předložit obecnímu úřadu s rozšířenou 
působností. 

Kontroly kotlů mohou podle zákona 
o ochraně ovzduší provádět pouze fyzické 
osoby proškolené výrobcem daného kotle, 
který jim udělil oprávnění k jeho instalaci, 
provozu a údržbě. Zákon tyto osoby označuje 
jako odborně způsobilé osoby (OZO). V led-
nu 2020 byla spuštěna on-line databáze OZO 
na adrese https://ipo.mzp.cz/. Po zadání ad-
resy provozovatele dle občanského průkazu, 
okruhu vzdálenosti, ve kterém chceme OZO 
vyhledat, výrobce, typu, značky a modelu kot-
le lze nalézt oprávněnou osobu s co nejmenší 
dojezdovou vzdáleností, od které se odvíjí 
i cena. Finanční limit pro částku za provedení 
kontroly je stanoven vyhláškou Ministerstva 
životního prostředí a činí u kotlů a topidel 
bez regulační jednotky 1 585 Kč a u zdrojů 
s regulační jednotkou 1 848 Kč bez DPH. 

Revize kotlů 
Revize kotlů nemají nic společného se 

zákonnými pravidelnými kontrolami podle 
zákona o ochraně ovzduší  a běžných kotlů 
v domácnostech se netýkají. 

Revize kotlů smí provádět pouze odborně 
způsobilá osoba, která k této činnosti získala 
osvědčení u Technické inspekce České repub-
liky (TIČR). Takové osoby vlastní „kulaté“ 
razítko s označením „revizní technik kotlů“. 
Toto razítko je automaticky neopravňuje 
k provádění pravidelných povinných kontrol 
kotlů.   

Revize kotlů spočívající především v tla-
kové zkoušce či zkoušce těsnosti. V případě, 
že revizní technik zjistí závažné nedostatky 
z pohledu bezpečnosti provozu, je oprávněn 
používání tohoto zařízení do odstranění zjiš-
těných nedostatků zakázat. 
Bezplatně vám poradí v Energy Centre 
České Budějovice 

Pokud máte k této problematice dotazy, 
nebo pokud plánujete výměnu tepelného 
zdroje, stavbu či rekonstrukci domu, zvažujete 
možnost získání dotací a využití obnovitel-
ných zdrojů energie, bezplatně a komerčně ne-
závisle vám poradí v poradenském středisku 
Energy Centre České Budějovice. Na osobní 
konzultaci se můžete objednat na tel. č. 
387 312 580, 773 124 580 nebo na bezplatné 
lince 800 38 38 38. Odkaz na vkládání písem-
ných dotazů naleznete na www.eccb.cz. Ak-
tivity Energy Centre České Budějovice jsou 
fi nancované z rozpočtu Jihočeského kraje.

Po padesátileté odmlce Pacelice konečně slavily pouť se vší parádou
Nechyběly klasické dětské atrakce, živí hadi ani lukostřelba.

Pacelice - Osada Pacelice bývala v minu-
losti proslulá široko daleko slavnými poutěmi. 
Kostelík na vrcholu Křesovce představoval 
vyhledávané poutní místo, kam za slovem bo-
žím chodily stovky dobrých křesťanů z mnoha 
vsí i měst. Při této příležitosti byl sám kopec 
doslova obležen stánky, kde se dalo koupit 
prakticky cokoliv. Závěr sváteční neděle patřil 
posezení v neméně vyhledávané pacelické 
hospůdce „U Šornů“ u korbelu dobrého piva. 
Tehdy se ještě lidé uměli bavit a držet pohro-
madě. Tehdy ještě ano. A pak bylo najednou se 
vším ámen. Se mšemi, jarmarky i hospůdkou.

Až letos po více než padesáti letech si 
Pacelice konečně znovu oblékly slavnostní 
pouťové roucho. Tentokrát nezůstalo jen 
u návštěv příbuzných po jednotlivých stave-
ních. Travnaté prostranství s obecním domem 
na pacelické návsi se změnilo k nepoznání 
a byl to věru božský pohled. Duo skákacích 
hradů a řetízkový kolotoč pro nejmenší, stán-
ky s cukrovinkami, nafukovací balónky, velmi 
módní malování na obličej. Jako hlavní menu 
pro všechny pak opravdové varieté s živými 
artisty a ukázkou neméně živých hadů. Bo-
nus představovalo stanoviště s lukostřelbou, 

což byla atrakce 
ve zdejším okolí 
dosud nevídaná.

Celou pouťo-
vou show v Pace-
licích zastřešoval 
zábavní podnik 
rodinného typu 
„ C AT  W O R D 
BARKAROLLI“ 
se sídlem v Nepo-
muku. Pořadatelé 
pacelické poutě 
i její návštěvníci byli z bohatého a podaře-
ného programu upřímně nadšeni. Stejně tak 
se cítili sami umělci, které reakce publika 
viditelně dojaly. „Diváci s námi perfektně 
spolupracovali a dávali všemožně najevo své 
sympatie, zájem…. Jejich zásluhou se celá 
akce stoprocentně podařila a dobrou pohodu 
bylo možno nabírat lopatou,“ odhaluje hlu-
boké pohnutí manažerka nepomuckého tělesa 
Markéta Rážová.

Historie artistického rodu sahá až do dob 
Rakouska-Uherska, kdy pradědeček účinku-
jících na pacelické půdě Václav Flachs coby 

majitel zábavních podniků s nimi objížděl 
celý plzeňský kraj. „Naši rodinu tvoří Flach-
sové, Spilkové a Kočkové. Zakladatelem 
rodu Kočků byl známý loutkoherec Matěj 
Kopecký, dědeček Josefa Kočky,“ vyjadřují 
se k prvopočátkům hvězdné éry svého rodu 
bratři Antonín a Gabriel Kočkové.

K artistickému umění byli oni sami vedeni 
už od útlého dětství. Nyní dovednosti a zkuše-
nosti v tomto oboru předávají pokračovatelkám 
Gabrielce a Viktorce: „Malá Viktorie se nyní 
věnuje umění gymnastiky, tzv. „kaučug“. Růz-
né cviky trénují obě děvčata obden,“ zdůrazňují 
bratři Kočkové. Jejich svobodný způsob života 
je prý maximálně naplňuje: „Pokud to půjde, 
chceme u něho zůstat natrvalo!“

Ku cti společenství „CAT WORD BAR-
KAROLLI“ slouží především to, že se snaží 
zachraňovat a obnovovat tradice staročeských 
poutí ve venkovských oblastech.

Je to prý srdeční záležitost. Za tímto 
účelem poskytují principálové služby pro 
veřejnost za velmi výhodných podmínek 
a přijatelné ceny. „Jde nám o to, aby nezahynul 
odkaz našich tátů a dědů. A aby nezahynuly 
malé národní poutě,“ říkají a svá slova dopro-
vázejí činy v duchu stavovské cti.

(pokračování na str. 7)
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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 „oby-
čejným“ člověkem.
(Dokončení z minulého čísla).

Měl  j sem tedy 
k tomu blízko. Násled-
ně jsem začal studovat 
na Střední všeobecně 
vzdělávací škole, kde 
jsem navštěvoval třídu 
pro žáky zvlášť nadané 
v matematice a fyzi-
ce. Tam jsem poznal 
neskutečné talenty 
a na tohle období do-
dnes vzpomínám jako 

na jedno z nejšťastnějších v životě.
Bylo to dáno i dobou, protože se jednalo 

o politickou „oblevu“ let 1966- 1969. Kvasil 
tam kulturní život, četli jsme fi lozofy, svo-
bodně diskutovali a profesoři byli připraveni 
s námi jednotlivá témata probírat.

Je pravda, že tam existovala velká kon-
kurence, ale také skvělá parta- tak jak to má 
být. Když jsem měl půl roku před maturitou, 
věřte nevěřte- začal jsem váhat, zda půjdu 
dál studovat něco matematicky zaměřeného. 
Variantou číslo dvě se stala čeština a česká 
literatura, což představovalo v určitou dobu 
silně vyhraněný zájem. Ale nakonec převá-
žila zase matematika. 

Otázka zněla- kam jít studovat? Na Ma-
tematicko - fyzikální fakultu Karlovy uni-
verzity nebo Vysokou školu ekonomickou ? 
Nakonec zvítězila VŠE, obor ekonomicko-
-matematické výpočty, což posléze vyústilo 
v průběhu studia ve statistiku a částečně 
v ekonometrii a operační výzkum.

Taková byla má cesta k oboru. Po ná-
vratu ze základní vojenské služby jsem se 
statistikou, střiženou hodně ekonomikou, 
pokračoval a následně přešel do aparátu 
tehdejšího Federálního statistického úřadu. 
Bohužel jsem nenaplnil v tomto směru 
očekávání mého otce, který mi vštěpoval 
dvě věci: „Když chceš dělat statistiku, tak 
se vyhni státní statistice!“ a „Když chceš 
dělat dobrou statistiku, tak se vyhni ekono-
mii!“ No a já se  se nakonec nevyhnul ani 
jednomu...“

V.Š: „Z vašeho prvního manželství, 
uzavřeného roku 1975 s Ivanou Janeckou, 
máte syna Jakuba a dceru Kateřinu. Vydali 
se oni ve vašich stopách?“

J.F: „Tak dcera tedy ne. Ta není vědec, 
je stoprocentně praktický člověk / úsměv /. 
Dlouho pracovala pro jistou agenturu, teď 
podniká. A sice v oboru specializovaných 
masáží pro sportovce. 

Syn Jakub se tedy určitě „potatil“, a stal 
se tak třetí generací naší statistické dynastie. 
Velmi systematicky se věnoval a věnuje 
vědecké, univerzitní a pedagogické kariéře. 
Vícekrát odolal pokušitelským nabídkám 
ze světa byznysu i státní správy. Zůstal 
sám sebou a já jsem za to na něj opravdu 
hrdý. Ve svých čtyřiceti letech stihl udělat 
profesuru.“

V.Š: „Syn Jan z vašeho druhého man-
želství se současnou životní partnerkou 

Danielou, rozenou Ulrichovou, studuje 
na skotské univerzitě ?“

J.F: „Už ne, Honzík – jak mu všichni 
v rodině pořád říkáme - studia na prestižní 
univerzitě v Saint Andrews úspěšně završil 
před sedmi lety. A to marketing a manage-
ment. Nedávno byl osloven paní Vendulou 
Svobodovou, aby se ujal pozice ředitele 
do nadačního fondu „Kapka naděje“, což ho 
úplně strhlo a má připraveny dokonce své 
vlastní projekty. Odjakživa mu bylo vlastní 
sociální cítění, takže bere tuhle nabídku 
jako obrovské poslání. Charita je pro něho 
doslova alfou a omegou jeho pracovního 
nasazení.“

V.Š: „Sám sebe označujete za věřícího 
s tím, že vás oslovil „judaismus“. Prý vás 
k zájmu o něho přivedl právě syn Jan ?“

J.F: „Ano, je to pravda. Honzíka silně 
ovlivnil právě těžký osud mého táty, které-
ho neměl možnost poznat. Osobu dědy mu 
tedy výrazněji přiblížila spíše manželka než 
já sám. Honza tím smutným životním pří-
během výrazně trpěl a doslova ho prožíval 
na vlastní kůži. A tohle představovalo onu 
cestu, která ho přivedla  k židovské víře.

Já osobně jsem prožíval „judaismus“ 
nejprve dost vlažně. . Má maminka se nadto 
hlásila ke katolické víře. Honzík si ale tenhle 
směr osvojil a jakmile se naskytla příležitost 
navštěvovat židovskou školu, hned ji využil 
a chodil tam mezi pátou a devátou třídou. 
Dodnes se slušně domluví hebrejsky. On 
mě v tomto směru ovlivnil natolik, že jsem 
o tom začal intenzivněji přemýšlet, číst 
a v důsledku i komunikovat s pražskou 
židovskou obcí jako zřizovatelem školy, 
kde si Honzík osvojoval základní vzdělání.“

V.Š: „Podle časopisu „Respekt“ jste 
patřil ve vrcholné české politice k nejlep-
ším angličtinářům. Ovládáte prý čtveřici 
předních světových jazyků a zejména právě 
vaše angličtina je skutečně brilantní. Která 
z řečí pro vás byla nejtvrdším oříškem ? Co 
soudíte o důležitosti dobré znalosti cizích 
jazyků u politiků ?“

J.F: „Angličtinu jsem se učil již za to-
tality a šlo to. Nářky některých lidí, občas 
i  politiků, že třicet let po sametu anglicky 
neumí, protože byli nuceni před rokem 1989 
mluvit zásadně rusky, mi přijdou úsměvné. 

Já jsem neustále pracoval a pracuji 
na tom, aby dobrá znalost angličtiny ne-
vyprchávala. Čtu anglická díla  -odborná 
i beletrii - v originále, účastním se kon-
ferencí se zahraniční účastí, koresponduj 
a v posledních třech letech i v angličtině 
na pražské VŠE zahraničním studentům 
přednáším. A kdykoliv jsem byl nucen 
podrobit se lékařskému zákroku za použití 
narkózy, první, co jsem udělal po procitnutí 
bylo opakování anglických slovíček, abych 
se ujistil, že nejsem mimo / úsměv /. 

Jako první řeč jsem se s maminkou učil 
němčinu. Naopak k francouzštině jsem 
se dostal až poměrně pozdě, takže tam se 
nemám čím chlubit. Jistě, dorozumím se, 
ale lepší je to při četbě odborných článků 
a materiálů. Ruštinu ovládám pořád dobře, 
ale již ne taky tak zlehka jako kdysi.

Ten nejtvrdší oříšek určitě znamenala 
právě francouzština, protože jsem se jí začal 
zabývat až okolo padesátky. Cizí jazyky 
prostě na pozdější věk nejsou..

Pro politika je znalost cizích jazyků hod-
ně důležitá. Zejména významnéí to bylo při 
setkávání s koelgy premiéra či později mi-
nistry fi nancí na zasedáních Evropské rady  
a při stycích s  aparátem Evropské komise . 
Není myslitelné být odkázán na tlumočníka. 
A taková večeře v předvečer formálního za-
sedání Evropské rady, kam nesmí tlumočníci 
vůbec a kde je třeba za svou zemi také občas 
zvednout ruku a mluvit výhradně anglicky, 
by případného „neználka“ odsunula na sle-
pou kolej, kde by vůbec netušil, co se kolem 
něho děje. To j epak trapas, nikdo vám to 
neřekne přímo, ale vaše pomyslné akcie 
v evropských koridorech letí prudce dolů

V. Š: „Tak teď bychom to mohli odlehčit 
úplně. Měli jste fenku zlatého retrievera. 
Jaké postavení měl takový zvířecí maz-
líček v rodině předsedy vlády a ministra 
fi nancí ?“

J. F: „Velmi významné. Ona si ho vy-
dobyla ale úplně sama. Na prvním místě 
smečky u ní byla má žena Dana. Protože 
tu  ale sužují dlouhodobé problémy s pá-
teří, venčení zbylo spíše na nás- chlapy. 
Mě a Honzíka, když s námi ještě bydlel. 
Po manželce nebylo dlouho nic, pak teprve 
já a pak zase dlouho nic a na posledním 
místě smečka stál Honzík. Přitom on se jí 
nejvíc věnoval, ale nebylo mu to nic plat-
né! Když ji vzal ven / jmenovala se Tara /, 
za nic na světě ji nemohl dostat domů! Ale 
stačilo, aby manželka z okna v sedmém 
patře na naši slečnu zavolala a ona okamži-
tě poslechla. Problém tkvěl i v tom, že to 
omezovalo naši ochranku. Ta tehdy střežila 
i bezpečnost Honzíka (když se znelíbil české 
neonacistické scéně), a tudíž také venčení 
Tary probíhalo za její účasti.

Měli jsme Taru moc rádi a když v pat-
nácti letech odešla do psího ráje, patřičně 
jsme ji oplakali. A rozhodli se s manželkou, 
že už si pejska nepořídíme.“

V.Š: „Jakými cestami osudu jste se stal 
chalupářem na téhle romantické a malebné 
usedlosti ?“

J.F: „Takže vzato historicky, já byl abso-
lutní nechalupář. Rodiče k tomuto způsobu 
života neměli naprosto žádný vztah. Chata 
či chalupa- to pro ně představovalo jiný 
vesmír. 

Poprvé jsme si s mou ženou Danou pro-
najali a posléze koupili chalupu poblíž  Týn-
cenad Sázavou. A tam mě to tedy chytlo tak, 
až jsem byl sám překvapen. Doposud jsem 
se od nějakého chalupaření trochu odtaho-
val. Druhá věc- já nejsem manuálně zručný 
člověk a nějaké kutilství nepadá na váhu. To 
hrozí vysoký stupeň úrazu / úsměv /. 

To se psal rok 1987. No a roku 2016 jsme 
se pohnuli směrem sem. Tady to už pro mě 
znamená opravdu druhý domov. Doslova 
jsme sem vrostli. Líbí se nám vesnice nejen 
jak vypadá, ale i jak tady obyvatelé žijí. 
Se všemi zde máme výborné sousedské až 
přátelské vztahy. 
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Po padesátileté odmlce Pacelice konečně slavily pouť se vší parádou
(pokr. ze str. 5)

Jejich varietní vystoupení v Pacelicích 
zahrnovalo moderní magii a eskamotérství, 
tradiční čísla jako zmizení ženy v bedně či 
vyproštění se z pevných řetězů, chybět nemohl 
klaun a také úžasná produkce fakíra, včetně 
zalehnutí na hřeby se zátěží na trupu a po-
lykání ohně a mečů. Umělci podali vskutku 
famózní výkony a to navzdory úpornému 
slunečnímu žáru.

Vyvrcholením celé produkce byla ukázka 
živých hadů - škrtičů a možnost se s nimi 
„polaskat“ a vyfotografovat na památku. Nej-

větší exemplář, 
který tady byl 
k vidění, před-
stavoval samec 
krajty tmavé - 
albín - o délce 
5, 5 metru a váze 
60 kg. Stydět se 
nemusela  ani 
samice krajta 
tmavá tygrovitá, 
která měřila plné 

4 metry a vážila 50 kg. „Skutečného obra, 
rovněž krajtu- albína- jsme museli nechat 
doma. Tento škrtič má poctivých 7 metrů 
a 135 kilogramů! Jenže nemohli jsme risko-
vat, špatná manipulace a ztížené klimatické 
podmínky byly dostatečně varujícími argu-
menty. Zato jsme pro návštěvníky pacelické 
poutě připravili úplnou novinku, a sice krajty 
královské, jejichž zbarvení je unikátní tím, že 
se k této odrůdě dospěje genetickou mutací,“ 
prohlásila po skončení úspěšné show mana-
žerka Markéta Rážová.

Další raritou vzkříšené pacelické poutě 
byla možnost zastřílet si ze sportovního luku 
pod odborným dohledem a za instruktáže mla-
dého „Viléma Tella“ z Čekanic alias Jaroslava 
Jedličky / 20 let /. Ten byl se svým arzenálem 
k dispozici malým i dospělým až do večer-
ních hodin. A zájem o to proměnit se alespoň 

na chvíli v lukostřelce? Poptávka byla značná. 
A sympatický chasník z Čekanic se ukázal být 
svědomitým učitelem, pod jehož vedením šípy 
příchozích brzy lětaly, kam měly.

Však sám mladý čarostřelec Jaroslav 
Jedlička dostal tu nejlepší školu, jakou 
v regionu dostat mohl. Rádcem a instrukto-
rem mu v časech jeho „zrání“ byl sám Petr 
Plášil- vynikající reprezentant ve sportovní 
lukostřelbě, který taktéž žije v obci Čekani-
ce. „Jinak já jsem „přičichl“ k této disciplíně 
v devíti letech. A o rok později jsem dostal 
svůj první luk, tehdy ještě obyčejný exemplář. 
Ten stále „ještě žije“, prozrazuje se šibal-
ským ohýnkem v očích průkopník indiánské 
dovednosti na Blatensku, „Pak nastala delší 
pauza. Velký návrat se konal, až když mi bylo 
šestnáct. To právě pan Petr Plášil na dětském 
dnu v Čekanicích učil kluky a holky správně 
střílet z luku. Já jsem tam nemohl chybět a stal 
jsem se názorným příkladem toho, že stará 
láska nerezaví. Od té doby je luk mým věrným 
a nerozlučným společníkem. Znovu mně to 
ohromně oslovilo a to až tak, že jsem dokon-
ce nakoupil za své luky a šípy pro zábavnou 
výchovu dětí. Pro sebe jsem potřebnou výbavu 
logicky pořídil taky. První plastový luk mně 
přišel bratru na tisíc korun. Za druhý s pří-
slušenstvím, včetně 
brašen a rukavic, co 
měl už zaměřovač, 
jsem vysolil pět ti-
síc korun. V ceně 
bylo i devět šípů 
a z nich už některé 
vzaly za své. Oz-
dobu mé sportovní 
výstroje představu-
je korejský závodní 
luk, co mně přišel na sedm tisíc korun. Tam 
už patří „spešl“ ramena, vyvažovače a další 
„blbosti“ - to mně vyluxovalo peněženku 
o dalších sedm tisíc,“ poukazuje sympatický 
mladík na fi nanční náročnost svého „koně“. 
Závodně zatím prý střílet nezkoušel, i když 

na to určitě má: „Nevylučuji, že i tam mně 
vítr zavane. Zatím se pilně věnuji tréninkům 
a snažím se o osvětu tohohle sportu mezi 
dětmi. Už jsem účinkoval na pěti dětských 
dnech. A budu vděčný za každou novou příle-
žitost, jak popularitu lučišnictví zvýšit,“ plane 
Jaroslav Jedlička svatým nadšením. Jinak prý 
pracuje v zemědělství: „Absolvoval jsem ze-
mědělskou školu, mám maturitu s nástavbou.“ 
Na pouti v Pacelicích mimochodem přišel 
o dva další šípy: „Se ztrátami se prostě počítá. 
Oni šípy čerta nestojí - průměrně okolo dvou 
set korun jeden,“ odvětil nevzrušeně v reakci 
na tuto škodu za všech okolností vyrovnaný 
a vtipný mladík.

Pacelickou pouť navštívilo a příjemné 
chvíle zde strávilo na sto lidí. Vedle staro-
usedlíků a rodáků sem zamířili i jednotlivci 
a rodiny přespolní, které přilákal program 
svátečního odpoledne. K tanci a poslechu 
do pozdních večerních hodin vyhrávala kapela 
pana Josefa Koubka z Blatné. Obecní pra-
covník Josef Hora griloval výtečné klobásy, 
nájemce škvořetického kulturního domu Jiří 
Hrabě se poctivě staral o dodržování pitného 
režimu všech přítomných. Do Pacelic zavál 
duch starých časů a všem bylo moc dobře.

Za skvělý pouťový den patří v první řadě 
uznání a díky starostovi Škvořetic Jaroslavu 
Chlandovi a jeho věrnému „Pátkovi“ Josefu 
Horovi z Pacelic, který obětavě pracuje pro 
Obecní úřad. Nemalé zásluhy nutno přičíst pa-
celické „rychlé rotě“ - skupině dobrovolníků, 
co připravili a zase uklidili celé prostranství, 
včetně zázemí v pacelickém obecním domě. 
A pochopitelně všem, co se starali o zábavu 
a pohodu návštěvníků pacelické poutě.

Tady v Pacelicích jsou všichni zvyklí táh-
nout za jeden provaz. A když jim zachovává 
přízeň a otvírá dlaň Obecní úřad ve Škvoře-
ticích, rodí se úžasné projekty.

Letošní pacelická pouť je toho jasným 
důkazem. (Bez jazykové úpravy).

 Vladimír Šavrda

Není tady sice obchod, ale zato tady 
máme poštu. A také tu funguje útulná hos-
půdka- dokonce s bonusem, kterým je vy-
hlášené uzené. Rádi jezdíme po okolí, máme 
to tady blízko na Šumavu, Orlík, Brdy…. 
A naším jedinečným objevem se stalo přá-
telské, kvetoucí a prosperující město Blatná. 
Moc rádi se tam procházíme, potkáváme 
milé lidi, lákají nás rozkošné kavárničky 
a restaurace. Pokud můžeme být na chalupě, 
s potěšením Blatnou navštěvujeme i dvakrát 
nebo třikrát týdně. Potkali jsme se na jedné 
z prvních návštěv Blatné i s majitelkou bla-
tenského zámku. Kvitujeme s povděkem, 
co všechno ona a osoby kolem ní dokázali 
na restituovaném panství zvelebit a zařídit, 
vzácnou soudržnost mezi touto vodní památ-
kou a městem samým. Držíme Blatné palce, 
aby se stále úspěšně rozvíjela a turistům 
ukazovala jen ušlechtilou tvář.“ 

V. Š: „Co vás těší ve volných chvílích ? 
Jak relaxujete ?“

J. F: „Tak to jste trefi l mou „Achillovu 
patu“, protože já nejsem koníčkář. Toho 
jsem se vždycky trochu bál. Právě tohle 
na mně vycenilo zuby, když jsem odcházel 
do penze. Proto já stále ještě udržuji řadu 
pracovních závazků. Ano, rád čtu, často cho-
díme do divadla, nebo na koncerty, k srdci 
mi přirostla turistika, ale jak už jsem zmínil, 
zručnost není mou silnou stránkou a tak 
mám ruce jen na uchopení příboru / úsměv /. 
Motám se trochu víc okolo zahrady- to ano, 
to mně vyloženě baví, i když nejsem žádný 
zahradník nebo sadař. Vlastně jde v mém 
soukromém životě o novinku, protože na té 
předchozí chalupě jsme měli jen takovou 
pidizahrádku. Tady je to výrazně větší.

A také jsem se naučil v době koronaviro-
vé krize, kterou jsme převážně přečkali tady 

na chalupě, si nechat podstrojovat úžasné 
dobrůtky mou manželkou. Není tedy divu, 
že jsem přibral na váze.“

V.Š: „Děkuji vám, že jste mi umožnil 
nahlédnout do tak trochu jiného světa ex-
premiéra Jana Fischera. A už teď se těším 
na druhé kolo našeho povídání.“

Jan Fischer se ještě poté mimo záznam 
svěřil, že si chtějí s manželkou pořídit 
elektrokola a cestovat pěkně ekologicky 
po blízkém i vzdálenějším okolí své chaloupky.

Jan Fischer je příjemný a vlídný společník, 
který nepostrádá noblesu ani smysl pro humor. 
Určitě je to velká škoda, že nemohl do chodu 
věcí veřejných zasahovat déle, s větší pravo-
mocí a s větší politickou podporou.
(Bez jazykové úpravy).              
                                             Vladimír Šavrda 
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Koronavirová pandemie
Koronavirová pandemie zasáhla celý 

svět. Některé země více, některé méně. Čes-
ká republika zatím patří k těm šťastnějším 
lokalitám. Přesto každý z nás před pár 
měsíci pocítil protiepidemiologická opatření 
na vlastní kůži. Připraven na ně byl asi málo-
kdo. Koronavirová pandemie prověřila také 
funkčnost zdravotnických systémů prakticky 
na celém světě. Jak se se situací vyrovnala 
strakonická nemocnice, o tom jsme si povídali 
s jejím ředitelem Tomášem Fialou. 

Bylo možné se na situaci nějak připravit? 
Že by koronavirus mohl dorazit do Evropy 

a tedy i do naší republiky jsme tušili zhruba 
od února. Snažili jsme se proto zásobit ne-
mocnici zejména respirátory, rukavicemi, 
ústenkami, ochrannými obleky a desinfekcí. 
Málokdo však v té době počítal s takovou ra-
zancí, se kterou epidemie udeřila na evropský 
kontinent. Nemocnice se snažila celou dobu 
aktivně komunikovat s různými dodavateli 
zejména respirátorů, štítů, ochranných plášťů 
a desinfekce, měla při tom střídavé úspěchy. 
Největší část ochranných prostředků jsme ob-
drželi z Krajského úřadu a Krajské hygienické 
stanice Jihočeského kraje. 
Jaká opatření jste museli okamžitě po vyhlá-
šení nouzového stavu v ČR přijmout? 

Od 15. března měli do nemocnice přístup 
kromě zaměstnanců jen pacienti vyžadující 
zdravotní péči a jejich doprovod, klienti 
nemocniční lékárny a stravovacího provozu. 
Zároveň jsme zakázali návštěvy. Ty směly 
jen za dětskými pacienty, pacienty s ome-
zenou svéprávností a pacienty nevyléčitelně 
nemocnými. Nějaký čas nesměli být tatínkové 
u porodů. Zajištěna byla veškerá akutní a ne-
odkladná péče včetně péče o onkologické 
pacienty. Některé plánované výkony byly 
po vzájemné dohodě odkládány. 
To jsou dopady, které pocítili pacienti, ale co 
personál nemocnice?

Každá nemocnice má připravené nějaké 
krizové scénáře, traumaplány, ale každá ta-
ková zátěžová zkouška je jiná a hodně věcí 
se řeší za pochodu. Koronavirová pandemie 
byla velkou zkouškou a zároveň výzvou, které 
zaměstnanci nemocnice museli čelit. Bylo 
potřeba vytvořit navzájem se nepotkávající 
pracovní týmy – zde perfektně fungoval epi-
demiologický tým . Pomocí v této době bylo 

i okamžité zprovoznění nemocniční školy 
a školky pro děti zaměstnanců. 
Ve Strakonicích byla situace na počátku 
epidemie možná o to napjatější, že se náka-
za prokázala u dvou lékařek z polikliniky. 
Potenciálně nakažených pacientů mohlo 
být hodně a dal se tedy očekávat velký zájem 
o testování.

Centrální nemocniční laboratoře zvlád-
ly situaci na jedničku. Pracovaly 24 hodin 
denně 7 dní v týdnu. První pacienti mohli 
být ve Strakonicích vyšetřeni už 18. března, 
po českobudějovické nemocnici šlo o druhé 
stanoviště pro odběry. Odběrové místo vznik-
lo i díky fi rmám GARANTSTAV STAVEBNÍ, 
s.r.o. a METROSTAV, a.s., které zapůjčily 
mobilní kontejnerovou buňku a obytný au-
tomobil. Pacienti se k vyšetření objednávali 
na webových stránkách. Nemuseli tedy čekat 
v dlouhé frontě. Provoz pracoviště zajišťoval 
tým složený z laborantek mikrobiologického 
úseku, sester a dobrovolníků. 

Kromě veškerých vzorků ze strakonické-
ho regionu zpracovávaly centrální laboratoře 
vzorky i z dalších odběrových míst, zejména 
z Prachatic. Laboranti s odebranými vzorky 
pracovali za přísných bezpečnostních opat-
ření. O výsledku testu byli pacienti i lékaři 
vyrozuměni \sms zprávou nebo e-mailem. 
Centrální laboratoře zpracovaly přes 7500 
vzorků, v nejvytíženějším období šlo i o 200 
testů za den. 
Byla a je nemocnice schopná přijmout paci-
enta, který by trpěl koronavirovou infekcí? 

Samozřejmě. Ve snaze co nejvíce snížit 
možné riziko šíření koronavirové infekce 
v rámci naší nemocnice byl od 27. března 
zahájen provoz expektační COVID stanice. 
Provoz zajišťovalo několik všeobecných ses-
ter z chirurgického a plicního oddělení a cen-
trálních operačních sálů a lékaři příslušných 
lůžkových oddělení podle hlavního charakteru 
potíží pacienta. Na této stanici byl v izo-
lačním režimu a za dodržení nejpřísnějších 
hygienických opatření hospitalizován každý 
pacient, jehož zdravotní stav lůžkovou péči 
vyžadoval a současně u něj bylo podezření 
na možnou koronavirovou infekci. Během 
provozu, který trval 45 dní, bylo na oddělení 
hospitalizováno 90 pacientů, z nichž nakonec 
pouze u dvou byla potvrzena koronavirová 
infekce. Po ukončení provozu tohoto praco-
viště byla vyčleněna izolační lůžka na každém 
lůžkovém oddělení.
Říká se, že co tě nezabije, to tě posílá. V čem 
vyšla nemocnice z koronakrize silnější? 

Koronavirová pandemie byla samozřejmě 
velkou výzvou a zátěží pro všechny zaměst-
nance nemocnice. Museli čelit mimořádným 
úkolům. Ty byly spojené s provozem odbě-
rového místa a laboratorní diagnostiky či 
expektačního oddělení. Perfektně fungoval 
epidemiologický tým pod vedením hlavní 
sestry Mgr. Edity Klavíkové, MBA.

Třeba nemocniční lékárna vyráběla chy-
bějící dezinfekci. Neuvěřitelný byl vzestup 
empatie, sounáležitosti a pozitivního vnímání 
zdravotníků ze strany veřejnosti. Výrazem 

toho byly i dary v podobě roušek, plášťů, štítů, 
ale také kávy, ovoce nebo kávovarů.

Utvrdili jsme se v tom, že velmi důležitá 
je komunikace. Informovali jsme veřejnost 
prostřednictvím webových stránek, sociálních 
sítí, regionálních médií a plakátovacích ploch 
ve městě. Zaměstnanci nemocnice odpovídali 
na stovky dotazů prostřednictvím mailu či 
Facebooku. Na webu měla nemocnice řadu 
informací o klinických příznacích a prevenci 
nemoci COVID-19, aktuálním výskytu ne-
moci, o vydaných mimořádných opatřeních 
či pokyny, jak se chovat v karanténě a další. 
Strakonice patřily k okresům s nejvyšším 
počtem nakažených. Naopak sousední Pí-
sek měl potvrzených případů v rámci kraje 
nejméně. Co zjistila následná studie v těchto 
dvou okresech, která měla ověřit možnou 
promořenost populace a výskyt protilátek 
proti SARS- -CoV-2?

O tuto akci byl u veřejnosti enormní zájem. 
Zajistily ji společnými silami Jihočeský kraj, 
Nemocnice Strakonice, a.s., Nemocnice Písek, 
a.s., Krajská hygienická stanice a společnost 
OIG Power. Ve studii bylo otestováno celkem 
dva tisíce osob ve strakonickém a píseckém 
okrese, tedy v regionech s nejvyšším a nej-
nižším počtem potvrzených případů. Polovina 
účastníků studie byla vybrána mezi profesními 
skupinami, které i v době nouzového stavu byly 
v intenzivním přímém kontaktu s veřejností 
(zdravotníci, řidiči veřejné dopravy, pokladní 
supermarketů a podobně), druhá tisícovka byla 
náhodně vybrána mezi dobrovolníky. Testy 
na protilátky covidu-19 prokázaly pozitivní 
výsledek u 2,37 procenta testovaných lidí 
na Strakonicku a u 1,2 procenta na Písecku. 

Toto zajímavé téma - aktuální stav koronavi-
ru v našem okolí a s tím související opatření 
a další otázky k současnosti a dalším plánům 
Nemocnice Strakonice se stanou předmětem 
nejbližší besedy s hostem Blatenských listů. 
Pozvali jsme totiž pana doktora Tomáše 
Fialu na besedu, která se bude konat v pátek, 
18. září v 18 hodin, tentokrát v Komunitním 
centru CKVB.

Těšíme se na Vás a na setkání s naším 
hostem.

Za BL Z. M.

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA
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ulturní  kalendář

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
Divadelní představení proslulého Divadla 
DRAK je uspořádáno u příležitosti dernisá-
že výstavy Marka Zákosteleckého v Měst-
ském muzeu Blatná. Poslední trik Georgese 
Mélièse je představení pro celou rodinu, 
které získalo mnoho cen i srdce diváků 
u nás i v zahraničí.  Režie se ujal talento-

vaný divadelní režisér a příležitostný herec 
a moderátor Jiří Havelka. Inscenace inspi-
rovaná pozoruhodným životním příběhem 
a dílem průkopníka kinematografie George 
Méliése zve diváky do lákavého prostředí 
kouzelníků, triků a  magie.   O  představení 
napsali: „Havelka se scénografem Mar-
kem Zákosteleckým vytvořili poetickou 
činoherní grotesku s dovedně propojenou 
stínohrou i laternou magikou, která beze 
slov srozumitelně osloví i v cizině.   Nová 
inscenace okamžitě vtáhne, i dospělým na 
chvíli dopřeje údiv a okouzlení, nemluvě 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 překvapovat.”  (Petr 

Mareček, MF Dnes)
Hrají: Johana Vavřínová, Jan Popela, Luděk 
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.

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 

 Akce
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Milan Říský, cyklista a cestovatel František 
Šesták a městský architekt Blatné Šimon 
Vojtík. PKN Blatná vzniká ve spolupráci 
PKN Strakonice a Suncab.org. Medailonky 
hostů naleznete na www.pknst.cz.

6. 9. NEDĚLE | 10:30 |
DIVADLO CONTINUO: ZUNA
Zámek Blatná, nádvoří
Autorská loutková pohádka „ZUNA“ je 
inspirovaná několika magickými příběhy 
z různých části světa a zpracovává téma 
odpovědnosti z vlastního rozhodnutí, pře-
konání strachu a síly našich činů. Vypráví 
o malé holčičce, která má neobyčejný 
kouzelný dar a ocitla se ve světě lidí. Brzy 
však pozná, co dokáží napáchat zloba, 
chamtivost a nevraživost s láskou a našimi 
nejhlubšími sny. Putuje neznámým světem 
a na své cestě objeví sílu přátelství a laska-
vosti tam, kde je ostatní lidé nevidí. Před-
stavení je vhodné pro děti od 4 let a jejich 
rodiče. Vstupné: 100 Kč. 

6. 9. NEDĚLE | 18:00 |
BOHUNKA HERMANOVÁ – 
NALADÍME KYTARY ČEŠTINOU
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Povídání o českém jazyce s příjemnou hud-
bou. Zábavnou formou o češtině. Můžeme 
se jednoduše vyhnout chybám v pravopise 
a ve výslovnosti? Filip Řezáč – kytara, Mar-
tin Sikora – zpěv

7. 9. PONDĚLÍ | 18:00 |
KAVÁRENSKÝ KVÍZ S RŮŽENKOU 
A PETREM (CKVB)
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

14. 9. PONDĚLÍ | 18:00 |
CESTOPOVÍDÁNÍ – MILOSLAV MAR-
TAN – KUBA, PERLA KARIBIKU
Kulturní kavárna Železářství U Šulců 

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

1. 9. – 11. 9. 
je kino z technických  důvodů 
uzavřeno

11. 9. PÁTEK | 20:00 |
ŽENSKÁ POMSTA
Komedie | Česko 2020 

 

4. 9. PÁTEK | 9:30 – 10:30 |
BOOKSTART – S knížkou do života
Setkání rodičů s dětmi do tří let. Tentokrát 
pohádka „O veliké řepě “
Přihlásit se lze na knihovna@ckvb.cz, 
383311258.

 

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

12. 9. SOBOTA | 9:00 – 14:00 |
MALOVÁNÍ V PLENÉRU 
S LENKOU PÁLKOVOU
Mračov
NUTNÉ PŘIHLÁŠENÍ na viznerova@ckvb.cz
Cena kurzu 200 Kč

15. 9. ÚTERÝ | 17:00 |
PŘEDSTAVENÍ KNIHY „MLÝNY NA 
ZÁVIŠÍNSKÉM POTOCE S JEHO PŘÍ-
TOKY A V BLATNÉ“, PANÍ JAROSLA-
VY PIXOVÉ
Kavárna
Představení a autogramiáda nové knihy 
spojené s besedou a promítáním obrázků. 
Kniha nás zavede do kraje pod Třemšínem 
a představí historii třinácti mlýnů, které 
klapaly nejen na Závišínském, ale i Hvož-
ďanském, Vacíkovském potoce a dalších, v 
Blatné včetně Lapače.
Jaroslava Pixová se historií mlýnů dlouho-
době zabývá a na svém kontě má již osm 
knih o mlýnech na Blanici, Otavě, Zlatém 
potoce, ale i jiných tocích. Čerpá nejen z 
archivních dokumentů a kronik, ale vyprá-
vění osvěžuje vzpomínkami pamětníků na 
osudy těchto, již zaniklých, výrobních pod-
niků. Knihu s mnoha dobovými fotografie-
mi bude možné si při akci zakoupit. 
Vydání knihy podpořily obce Hvožďany, 
Bělčice, ZD Bělčice a Svazek obcí Blatenska.
Vstupné dobrovolné

JAZYKOVÉ KONVERZACE: 
Anglická konverzace | Pondělí | 18:00 – 
19:00 |
Klubovna

Lektorka Bohumila Hermannová, Jana 
Michálková
50 Kč / lekce 

Anglická konverzace | Úterý | 18:00 – 
19:00 |
Velká klubovna
Tyto lekce jsou určené pro mírně pokročilé 
a pokročilé.
Lektorka Ludmila Růžičková
50 Kč / lekce

Francouzská konverzace | Středa | 15:00 
– 16:00 |
Malá klubovna
Lektorka Alena Marhavá
50 Kč / lekce

Německá konverzace | Středa | 17:00 – 
18:00 |
Velká klubovna
Lektorka Jana Španihelová
50 Kč / lekce

Anglická konverzace | Středa | 17:00 – 
18:00 |
Malá klubovna
Tyto lekce jsou určeny pro začátečníky.
Lektorka Denisa Karešová
50 Kč / lekce

PRAVIDELNÉ AKCE: 

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 16:00 – 17:00 |
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO MLAD-
ŠÍ I STARŠÍ
Velká klubovna
Pořádá: STP Blatná

KAŽDÉ ÚTERÝ | 9:45 – 10:45 |
SETKÁVÁNÍ MAMINEK S DĚTMI
Velká klubovna 
Cvičení s dětmi, společné tvoření a hra. 
Vhodné pro děti od jednoho roku.

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

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

KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V PONDĚLÍ | 15:30 
– 16:30 |
KURZ PŘEDŠKOLÁČEK 
Malá klubovna
Příprava předškolních dětí pro úspěšný 
vstup do první třídy.

STŘEDY DLE TELEFONICKÉ DOMLUVY | 
NÁPRAVA ŘEČI
Klubovna
Mgr. Petra Tuháčková, +420 602 303 083  

KAŽDOU STŘEDU | 18:00 – 19:00 |
ZUMBA
Velký sál
Lektorka: Martina Hovorková
90 Kč / lekce

 Kino

 Knihovna

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

1. 9. – 25. 10.
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.

23. 9. STŘEDA | 19:00 |
DEŠTIVÉ DNY
Sokolovna, divadelní sál
Americké drama, spojující prvky kriminál-
ního příběhu a hry o síle přátelství. Drsní 
chlapíci Denny a Joey jsou přáteli od dět-
ství, které oba strávili na chicagském před-
městí. A dnes jsou parťáky u chicagské 
policie...
Richard Krajčo získal v roce 2012 cenu Thá-
lie za nejlepší mužský herecký výkon v ka-
tegorii činohra.
Hrají: David Švehlík, Richard Krajčo
Vstupenky | IC Blatná + www.ckvb.cz 
Předprodej od 31. 8. | 9:00

KAŽDÝ ČTVRTEK | 16:00 – 17:15 a 17:30 
– 18:45 |
ÁJURJÓGA 
Velká klubovna
Série 12 lekcí, cena 1300 Kč, začínáme 10. 
září
Přihlásit se můžete telefonicky 773978168, 
Radoslav Nahálka. Kapacita kurzu je ome-
zena max. 20 účastníků. 

25. 9. PÁTEK | 9:00 – 13:00 |
SOCIÁLNÍ REHABILITACE FOKUS
Klubovna
Podpora lidí se zkušeností s duševním one-
mocněním v nezávislosti, samostatnosti, 
poskytnutí bezpečného prostoru, pomoc 
s fungováním v běžném životě, odbourání 
stigmatizace.
Duše může stonat u každého.
Kontakt: +420 608 271 800, info@fokus
-pisek.cz, www.fokus-pisek.cz

ATELIÉRY
Suterén 
3. 9. | 18:00 | RECYteliér s Janou Halló – 
dáváme nový život starým věcem  
10. 9. | 18:15 | Keramika s Jitkou 
Křivancovou
17. 9. | 18:00 | 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
Náměstí Míru 212
Interaktivní historie Blatné a Blatenska od 
příchodu prvních lidí až po současnost. 

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

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 uvidí-
te 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

8. 8. – 8. 9.
KOUZLO PAPYRU – JANA ČANDOVÁ
Naše čajovna, Pivovarská 167
Výstava ručně malovaných obrázků na 
egyptském papyru. David Švehlík a Richard Krajčo v inscenaci Deštivé dny

 Výstavy

 Těšte se
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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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24. ročník nohejbalového 
turnaje v Zahorčicích

Na 24. ročníku nohejbalového turnaje 
v Zahorčicích silně převažovala jasná 
hráčská kvalita. „Bohužel týmy na jeho 
naplnění není vůbec jednoduché shánět,“ 
posteskl si organizátor a člen vítězného 
tělesa Pavel Brož.

Zahorčice - Brilantními výkony a nechy-
tatelnými smečemi naplněný 24. ročník tra-
dičního nohejbalového turnaje v Zahorčicích 
dával jednoznačně najevo, že tady „úřaduje“ 
elitní sportovní extratřída. Devět přítomných 
týmů skutečně nasadilo laťku hodně vysoko. 
Diváci, kteří se rozhodli strávit sváteční den 
právě zde, rozhodně nelitovali. Tady si přišli 
na své.

Domácí se jako obvykle nenechali zahan-
bit a na bitevní pole vyslali devět kanonýrů 
ve svých barvách. Nesporně zajímavým byl 
manšaft „Matějové“, kde nastoupili dva bra-
tři a jeden bratranec. Dva z nich se sice již 
z rodné vísky odstěhovali, nicméně „pupeční 
šňůru“ všem třem stříhali právě tady. Další 
dvě party- „A je to“ spolu s dynamickými 
„Žluťáky“- již zapustili kořeny pevně v zahor-
čické půdě. I když…. „Jednu sestavu utvořili 
žáci ve věku od 10 do 15 let,“ uvedl hlavní 
pořadatel Pavel Brož. A ti možná jednou 
„frnknou“ do velkého světa.

Zahorčický turnaj je vyhlášený a má jen tu 
nejlepší pověst. Nicméně i on začíná pociťo-
vat jisté problémy…. „Bohužel týmy na jeho 
naplnění není vůbec jednoduché shánět,“ 
posteskl si Pavel Brož, „A proto tady bývá 
víc neregistrovaných nohejbalistů. Dnes tu 
ale máme rovnou patnáctku hráčů, kteří hrají 
na soutěžní úrovni.“ Sami zahorčičtí průkop-
níci nohejbalu jsou vedeni v tabulkách okresní 
soutěže: „Tam jsou zařazeni třeba i kolegové 
z Blatné či Chobota. My trénujeme průběžně 
každý víkend, abychom byli stále ve formě,“ 
říká Pavel Brož.

Milým překvapením turnaje se stal tým 
rodinného charakteru „Rébus“- „Vonáškové“. 
Ačkoliv šlo o hráče neregistrované, postoupili 
do semifi nále přes „dekorované“ soupeře. To 
samo o sobě znamenalo heroické vzepětí.

Stejnou zdatnost a odhodlání prokázala 
mládežnická parta „Nikeři“. Jejich doménou 
je sice fotbal, kde jsou velmi dobří, ale i tady 
na nohejbalovém zpestření jídelníčku si vedli 
skvěle. Přesto, že se umístili na konci výsled-
kového žebříčku, si získali obrovské sympatie 
všech přítomných.

Letošní turnaj v Zahorčicích měl i zajíma-
vé publikum v podobě cyklistického pelotonu. 
Padesátka jezdců na kolech, vyraživších 
z Řesanic na akci „TOUR DE OBLOUK“, 
se zastavila na vsi a pokochala se sledováním 
jednotlivých výměn na antuce.

Nejdramatičtějším zážitkem každého 
turnaje je logicky fi nále- střet obrů. Ani tady 
to nebylo jiné. Na výsluní se probojovali za-
horčičtí „Žluťáci“ a klasičtí favorité přeborů 
z Kasejovic. Jejich střet o zlato byl vzácně 
vyrovnaný: „Už jsme si mysleli, že nás po-
loží na lopatky,“ vyjádřil se posléze potem 
silně zborcený Pavel Brož a smekl pomyslný 
klobouk před uměním a silou rivala. Nicméně 
nakonec karta osudu ukázala příznivou tvář 
domácím a Kasejovice se museli spokojit 
s druhým pořadím. Na bedně ještě zbylo 
zasloužené místo borcům z Blatenské „Vi-

nice“. Smolný brod pod bednou zůstal týmu 
„Rébus“. Páté místo zůstalo zahorčickému 
tělesu „A je to!“, šestá příčka byla souzena 
Vacíkovu. Sedmičku uhájili „Matějové“, 
předposlední post pak Chobot. „Nikerům“ 
patřilo dno výsledkového lavoru.

Škoda jen, že čas tak rychle plyne a z pů-
vodních zakladatelů populárního turnaje se 
už dnes mezi lajny postaví málokdo. Ovšem 
i pozice diváka je příjemná. Zvláště když 
takového člověka hřeje pocit dobře vykonané 
práce v duchu hesla: „Ni zisk, ni slávu.“

(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda 

Fotbalový manšaft „Grand Hotel Malkov“ prý 
na domácím trávníku o pouti drží něžné pohlaví
„Je to jednoduché. V Drahenickém Málko-
vě máme krásné holky a ty chodí s fotbalis-
ty,“ prozrazuje nezpochybnitelnou výhodu 
domorodců kapitán Vlasta Lukeš.

Drahenický Málkov - Chloubou a pý-
chou poutí v Drahenickém Málkově jsou již 
dlouhá desetiletí turnaje v malé kopané. Letos 
tu měli významné jubileum. Kopačky fotbalo-
vých borců si potykaly s míčem již potřicáté.

Jak poznamenává kapitán domácího týmu 
Vlasta Lukeš, dát dohromady bojeschopnou 
sestavu je rok od roku větší problém. „I ten-
tokrát jsme se dávali dohromady těžce,“ bere 
to však s humorem neúnavný strážce fotba-
lové tradice v rodné obci. Nicméně vždycky 
to nakonec dobře dopadne. A proč? „Je to 
jednoduché. V Drahenickém Málkově máme 
krásné holky a ty chodí s fotbalisty,“ prozra-
zuje nezpochybnitelnou výhodu domorodců 
Vlasta Lukeš.

Své síly a taktické schopnosti letos 
poměřilo na málkovském plácku sedm 
manšaftů. Jako obvykle amatérský výkvět 
nabídl početnému publiku nádherný fotbal, 
protkaný šňůrou perfektních gólů, brankář-
ského hrdinství a exelentní práce s míčem. 
Obětavost a maximální nasazení, při které 
vycedila jednotlivá mužstva litry potu, byly 
samozřejmostí. „Všichni hráli moc dobře,“ 
zhodnotil po skončení turnaje podané výkony 
objektivně Vlasta Lukeš, který se chopil pořa-
datelské taktovky spolu s Lubošem Kyliánem 

ml. a partou dobrovolníků. Jeho uznání platilo 
i pro tým „Maňas BOYS“ z Čelákovic, co přes 
veškerou snahu a buldočí zarputilost odjížděl 
domů s černým Petrem: „Ti kluci dělali kopa-
né opravdovou čest. Jenže nebyli zvyklí na tak 
omezený prostor a to jim zlomilo vaz,“ zněl 
zasvěcený posudek z úst fotbalového experta.

Jak už to tak bývá, museli se organizátoři 
vyrovnat i s nějakým tím škraloupem. „Jeden 
tým odřekl účast pouhých deset minut před 
zahájením turnaje. Rozpis se tedy musel 
předělat. Potom se předělával podruhé, když 
si jiná sestava vzpomněla, že musí odehrát 
všechny zápasy do patnácti hodin,“ odhaluje 
zbytečnou administrativu během pouťového 
turnaje Vlasta Lukeš. Ten další škraloup už 
nijak moc „nebolel“. „Želbohu letos nedora-
zila žádná lady. Ono takové křehké stvoření 
ve fotbalovém dresu má něco do sebe a je 
na něho rozhodně příjemnější pohled než 
na upoceného „pána tvorstva“, žertuje „kápo“ 
málkovského tělesa.

Co se při letošním turnaji opravdu poda-
řilo, bylo omlazení domácího kádru. „Slalom 
mezi bránami tentokrát absolvovali v našich 
barvách mladíci ve věku 27 až 30 let. Věko-
vý průměr jsem tak kazil jen já,“ usmívá se 
neočekávaný nestor málkovské domobrany.

Po tuhém boji nakonec zvítězili favorizo-
vaní ďáblové z Bělčic.

(dokončení na str. 14)
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Fotbalový manšaft 
„Grand Hotel Malkov“
(dokončení ze str. 14)

Stříbro putovalo na adresu manšaftu „OP 
SLAVIA“ Blatná, ceny za třetí místo si domů 
odvážel tým „Rakeťáci“ Blatná. Nepopulární 
bramborová medaile se stala majetkem tělesa 
„BBC / Bezdědovice a Blatná /. „Pětku“ si 
nadělili reprezentanti „Grandhotelu Malkov“, 
předposlední meta patřila „Rozmetači“ Blat-
ná. Nejproduktivnějším střelcem utkání s pěti 
góly na kontě se stal kanonýr Sedláček ze Sla-
vie. Jako nejznamenitější brankář byl vyhlá-
šen „všudypřítomný“ Vokáček z Čelákovic.

Není náhodou, že fotbalové turnaje mají 
tak tuhý kořínek právě v Drahenickém Mál-
kově. „Tady se vždycky hrál kvalitní fotbal,“ 
zdůrazňuje jeden ze členů domácího kádru. 
„A ještě kvalitněji se tu pilo,“ odlehčuje téma 
vzápětí jiný domobranec.

Faktem je, že v minulosti vesnice kopanou 
žila celou sezónu a měla vlastní oddíl.

Pouťák už je vlastně jen odleskem bývalé 
slávy a popularity. Ale ten už si místní nedají 
vzít za žádnou cenu. Ostatně už se jedná 
možná o jediný takový turnaj s tak dlouhou 
trvanlivostí na Blatensku. „Bylo jich mraky. 
Ale kam se poděly? Kde je Blatenská kráva, 
Buzický bejk, Lomské tele a další a další?“, 
pokládá zásadní otázku Vlasta Lukeš.

Asi i tohle poukazuje na málokým vyřčený 
fakt, že se český venkov bere k hodince.
(Bez jazykové úpravy).            Vladimír Šavrda

Prosport Blatná a obec Škvořetice
srdečně zvou děti a mládež na 9.rocnik běžeckých závodů

Pacelická tretra
Uskuteční se v neděli 6. září u obecního domu v Pacelicich. Prezentace od 12:00 

do 13:00 v obecním domě. Start první kategorie ve 13:00. Určeno pro běžce do 17 let 
(rozdělení na šest kategorií). Po celé odpoledne možnost bezplatné projížďky 

na ponicich chovatele Martina Jiskry. Hodnotné ceny, poháry, medaile.

Štáb „Díky, trenére“ na tréninku
V červnu letošního roku jsme psali o úspěchu Hanky Novotné, 

trenérky mažoretek Prezioso Sokol Blatná, která se dostala mezi 16 
nejlepších trenérů mládeže z České republiky a i z Anglie.

V úterý 25. srp-
na se na její trénink 
přijel podívat štáb 
Díky, trenére. Pá-
nové pobyli v so-
kolovně celé od-
poledne, sledovali 
práci Hanky s děv-
čaty a dokonce se 
snažili s nimi i cvi-

čit. Fotografovali, fi lmovali, vyptávali se a odjížděli s materiálem, 
ze kterého vznikne medailonek a celý zážitek bude podkladem pro 
další hodnocení a výběr nejlepších osmi trenérů, kteří se na podzim 
utkají o titul Trenér roku 2020.
Fotografi e ukazují, jak to v sokolovně vypadalo.
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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 - 16.00
 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 

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

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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