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BLATENSKÉ LISTY O PÁR DNÍ DŘÍV NEŽ VÝTISK, VÍCE STRÁNEK A VŠECHNY V BARVĚ NA http://blat.listy.ch.sweb.cz/ nebo https://www.ckvb.cz/blatenske-listy/

Zatčení a uvěznění blatenských občanů v roce 1944
V době omezených aktivit v důsledku
antikoronavirových opatření jsem stejně, jako
mnozí další lidé hledala i náhradní náplň činnosti. Ve sklepě jsem našla krabici se starými
dopisy a dokumenty ještě z doby mých rodičů
a prarodičů a začetla jsem se do nich. Dokumenty, které mne zaujaly, se týkaly jak mé
rodiny, tak i Blatné, respektive blatenských
občanů a svým způsobem i letošního 75letého
výročí konce války. To už bylo hodně důvodů
k tomu, abych se o takto získané informace
podělila se čtenáři Blatenských listů. Doba,
ve které se dále zmíněné události odehrávaly, byl říjen 1944 až květen 1945. Byla jsem
tehdy ve věku mezi 15 až 22 měsíci. Z této
doby si pochopitelně nic nepamatuji, ale určité
vjemy se mi přece jen vtiskly do paměti.
To, co se tehdy přihodilo, zaznamenala
moje matka ve svých zápiscích, protože se
týkala jejího otce, tehdejšího přednosty železniční stanice Blatná (a mého dědečka). Kromě
jejích autentických zápisů a poznámek byly
v krabici uloženy i dopisy z vězení a další
materiály upřesňující celý průběh této dramatické situace. V sobotu 14. 10. 1944 byla
v Blatné gestapem zatčena a uvězněna skupina
asi 40 osob z Blatné a okolí. Byli to většinou
zaměstnanci blatenské dráhy, členové Sokola,
příslušníci odboje. Jednalo se o překvapivou
rychlou akci gestapa. Jak moje matka píše,
„otec (tedy Jan Sýkora) přišel ze staniční
kanceláře v doprovodu gestapáka pro své
osobní doklady, s rodinou nesměl promluvit
ani se rozloučit“. Zatčení, většinou zaměstnanci dráhy, byli nahnáni do vlaku v Blatné,
kde byl k vlaku směr Strakonice připojen
zvláštní vagon a odvezeni nejprve na gestapo
do Klatov, posléze do Terezína a nakonec doputovali do věznic v Německu. Služební byt
rodiny Sýkorovy byl prohledán, byl zabaven
rozhlasový přijímač a nějaké doklady. Manželka Jana Sýkory, (moje babička), která byla
po operaci, se z toho šoku zhroutila, zůstala
zcela bez prostředků a dostala i výpověď ze

služebního bytu. Její mladší, ještě nezletilá
dcera, Květa, (nar. leden 1927) v této době
studovala obchodní akademie v Praze v Resslově ulici. Škola byla však v 1944 zavřena
a studenti byli dáni k dispozici Arbeitsamtu;
proto pracovala na dráze ve Strakonicích, kde
si posléze udělala telegrafní zkoušky. Květa
každý den dojížděla vlakem do služby do Stra-

Jan Sýkora s rodinou

konic za častého náletu hloubkařů a několik
takových náletů zažila. Starší dcera, moje
matka (ročník 1921), provdaná za JUDr. Františka Ptáčka, se i se mnou přesunula do Blatné
a ujala se chodu rodiny, především však pátrání po osudu svého otce. S manželem, tedy
mým otcem, který zůstal v Praze, se občas
setkávali na půli cesty ve Zdicích, protože
nebylo povoleno vzdalovat se od Prahy více
než 70 km - pokud tedy vlaky vůbec jezdily.
Obdobně jako manželky ostatních zatčených,
žádala opakovaně o povolení, aby mu mohli
posílat nějaké balíčky do vězení a o povolení návštěv. Až po válce se zjistilo, že žádné
balíčky až na jeden s mojí fotograﬁí nebyly
doručeny a ani žádné návštěvy nebyly povoleny. Hrátky s povolováním balíčků, které
pak stejně nebyly doručeny nebo se vracely

odesílateli, byly typickým příkladem arogance
a sadismu gestapa.
27. 10. 1944 přišel balíček z Klatov
s kravatou, páskem, prázdnou peněženkou
a legitimacemi. Mezitím přišla informace
od známého železničáře v Praze, že ve vlaku
do Terezína hlídaném gestapem zahlédl skupinu vězňů včetně Jana Sýkory, což „modrá
armáda“ železničních pracovníků hned rozšířila svými komunikačními prostředky. Vězni
byli tedy koncem října převezeni z Klatov
do Terezína. Z Terezína přišel posléze i necenzurovaný dopis psaný na papírovém sáčku,
jímž Jan Sýkora žádal o předání informace
a adresy v Terezíně rodinám zatčených ze
Lnář. V úřední dopisnici z 12. 11. 1944 psané
německy dědeček uvádí, že v Terezíně je spolu
s blatenskými (jmenovitě Zd. Trávníček, A.
Liška, F. Říha – který v Terezíně zemřel).
Od 2. 12. 1944 byli pak vězni přesunuti
do Drážďan. Jan Sýkora, byl zatýkacím listem
vydaným soudem v Drážďanech 7. 12. 1944
obviněn ze zločinu velezrady pro rozšiřování
nelegálních tiskovin od 1943, podporování
partyzánských jednotek k ničení mostů,
telegrafních a telefonních linek okupantů,
a z poskytování peněžitých příspěvků postiženým rodinám. Tato informace přišla rodině
na Štědrý den 1944. Posléze byl převezen
do káznice ve Zwickau. Po osvobození vězňů
americkou armádou rodina dlouho neměla
o osudu Jana Sýkory žádnou informaci, i když
se obrátila na Švýcarský generální konsulát
a Červený kříž. Domů do Blatné se nakonec
vrátil spolu se skupinou dalších blatenských
občanů buď 19. 5. nebo dokonce až 26. 5.
1945 (to ze zápisů jednoznačně nevyplývalo)
a vyprávěl, že Američané je dopravili do Karlových Varů, žádné dopravní spojení tehdy
koncem války neexistovalo a tak se živili,
jak se dalo, pomáhali při organizaci přejímání
města do českých rukou, byli i svědky rabování v obchodech, které konec války, bohužel,
doprovázelo a pěšky postupně doputovali až
do Blatné.
(pokrač. na str. 2)

Ateliérová a průkazková fotograﬁe, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy.
Velkoformátový tisk do formátu B0+, černobílé i barevné kopírování a tisk do formátu
A3 - katalogy, letáky, brožury, kalendáře. Velký výběr fotoaparátů, rámů, albumů,
náplní do tiskáren. Blatná, T.G. Masaryka 112, tel. 383 423 492, foto@mako.cz
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ktuality
Zatčení a uvěznění
blatenských občanů
v roce 1944 (pokr. ze str. 1)
Vrátil se vyhublý (měl tehdy necelých
50 kg) a s nálezem na plicích, se kterým
se ještě několik let léčil. Rok ještě sloužil
na blatenském nádraží; jeho poslední pracovní
destinace byla železniční stanice Hořovice
(kde se provdala jeho mladší dcera Květa).
V Blatné už asi nežije nikdo, kdo by si
na dědečka ještě pamatoval. Já na něj ráda
vzpomínám, byl to úžasně činný člověk, angažoval se v Sokole, pořádal lyžařské výcviky
v Blatné (v krabici byl i seznam blatenských
lyžařů), angažoval se v řadě dalších organizací, měl velkou sbírku známek, spoustu knih,
z kterých nám vnoučatům nejprve předčítal
(v útlém věku jsem tak byla seznámena s hororovými básněmi Erbenovy Kytice nebo se
severskou literaturou), učil nás znát polní
kytky, zahradničení, bral mne s sebou při
značení turistických cest. Nicméně přede
mnou o svých zážitcích z německého vězení
nikdy nemluvil.
Přesto, že patřil mezi blatenské občany jen
něco přes 10 let, myslím, že by si zasloužil,
aby se na něj nezapomnělo.
doc. MUDr. Milena Černá

Blatná 15. května 2020

správně sbírat, jak sušit nebo jinak zpracovat
a nakonec i využít.
Již v minulých letech jsme o některých
bylinách psali, neuškodí však, když se k nim
ještě vrátíme. Jaké nejznámější byliny můžeme sbírat v květnu?
Naši předkové si velice vážili ČERNÉHO BEZU, keře s krásnými přírodně
bílými květy i zvláštní vůní, kterému přičítali až tajemnou moc. Věřili, že v něm
jsou zakleti dobří skřítkové, a proto jej
vysazovali ke svým domům i stodolám.
Bez černý, sbírá se většinou květ - vyvolává
pocení, ničí bakterie, používá se zvláště
při nachlazení. Často se přidává do směsi
s lipovým květem, kořenem proskurníku
nebo s květy divizny. Někdy se používá
proti nadýmání a křečím trávicího traktu.
Přispívá také k pružnosti cév.
Na sklonku léta pak dozrávají plody bezinky, ze kterých se vyrábí šťávy, likéry,
džemy, přidává se i do povidel. Svého času
se keře bezinek plenily, dnes znovu zaujímají
významné místo nejen v krajině, ale také
v zahradách.
BŘÍZA BĚLOKORÁ - sbíráme mladý
list, má detoxikařní účinky, pročišťuje ledviny, zbavuje nás škodlivin. Přispívá také
k hubnutí, pomáhá při celulitidě, osteroporéze,
zmírňuje otoky kloubů. Používá se také při
revmatismu a dně.
KONTRYHEL OBECNÝ - list a květ,
rostlina, která nás zaujala již v dětství - v jejich lístcích vždy najdeme kapičku rosy - je
protizánětlivý, močopudný, vhodný i při redukci hmotnosti a zejména při gynekologických potížích.
SEDMIKRÁSKA CHUDOBKA pomáhá při detoxikaci organismu, nechutenství,
trávicích potížích. Pro náš organismus je
nejvýhodnější syrová, proto ji přidáváme
do pomazánek a salátů, ozdobit s ní můžeme
i hotové polévky. Také pomáhá proti bodnutí
hmyzem.
BRŠLICE KOZÍ NOHA - o této bylině
jsme se již zmiňovali. Je to nedoceněná rostlina, kterou jsme v posledních desetiletích
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brali jen jako „otravný plevel“. V květnu
sbíráme mladé listy, ale i oddenky. Obsahuje
silice, hořčiny, značné množství vitamínu C,
vitamín A, železo, mangan a měď. Působí močopudně, horké kašovité obklady se používají
na revmatické klouby. Její šťává pomáhá při
komářím štípnutí.
Čerstvé listy můžeme použít při vaření polévek, omáček, špenátů, salátů i pomazánek.
HLUCHAVKA BÍLÁ zrychluje metabolismus, má protizánětlivé účinky, ulevuje
při kašli.
KOPŘIVA DVOJDOMÁ - čistí organismus, uklidňuje. Působí na nervy, dodává
životní elán. Pomáhá při nemocech jater,
žlučníku, podporuje činnost slinivky. Čistí
krev a zmírňuje kornatění cév. Regeneruje
a omlazuje organismus.
Sběr bylin - pokladů z přírody - je nejúčinější do svatého Jána - 24. června.
PRODEJ LIDOVÉHO ŘEMESLA NA TŘ.
J. P. KOUBKA 3 - V MĚSÍCI ČERVNU
Současná situace se částečně stabilizuje,
proto předpokládáme, že prodej zahájíme
v průběhu června. Přesné informace vám
podáme v příštích Blatenských listech.
www.lidove-remeslo.cz
SVATÁ ŽOFIE, POLÍČKA ČASTO ZALIJE
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Zámek Blatná hledá do svého týmu posilu na DPP.
PŘED HEŘMÁNKEM SMEKNI, PŘED
BEZINKOU KLEKNI
Měsíc MÁJ je měsícem nádherné zeleně,
bujně rostoucích rostlin, plně se rozvíjejících
květů stromů, keřů i rostlin. Vlahý vzduch
provoněný deštěm i vůní těchto květů nás
okouzluje a přímo láká k častým procházkám.
Milovníci přírody jsou si vědomi, že právě
v tomto období vykvétá řada léčivých rostlin,
které nám mohou velmi pomoci s prevencí
našeho zdraví a tím k posílení imunity, která
je pro nás v současné době tak důležitá.
Léčivé byliny jsou již po staletí využívány
k léčbě a ochraně zdraví. Není téměř jediné
rostliny, která by nebyla nějak prospěšná.
Jen se o ně musíme zajímat, vědět, kdy je

Baví Vás být v přírodě, starat se o zvířata,
nezaleknete se špatného počasí, ani štípaní
dřeva a díky své zručnosti dokážete zvládnout
různé opravy? Tak to hledáme právě Vás. Jedná
se o práci každý všední den mezi 8. až 14.
hodinou, nebo dle dohody. Pro více informací
volejte panu Sedláčkovi, správci zámeckého
areálu Blatná na 733 541 369, nebo p
pište
na info@zamek-blatna.cz
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KOMPOSTÉRY PRO OBČANY

z radnice
Poděkování
Jihočeskému kraji

Město Blatná obdrželo od Jihočeského kraje 250 balíčků
KPZ. Tato zkratka znamená krajská pomoc zranitelným. Balíček
je určen ohroženým lidem, kteří trpí poruchami imunitního systému,
onkologickým onemocněním, kardiovaskulárním onemocněním,
musí na dialýzu a podobně, ale také těm, kteří pečují o někoho
doma a mohli by ho ohrozit. Balíček obsahuje 2 respirátory třídy
FFP2, 10 chirurgických ústenek a látkové ústenky.
KPZ jsou určeny pro celý správní obvod ORP Blatná tj. 26 obcí.
Distribuci zajišťuje sociální odbor MěÚ Blatná ve spolupráci se
starosty obcí, lékaři, pečovatelskou službou.
Za pomoc děkujeme.
Bc. Kateřina Malečková
starostka města

Město Blatná
tř. T. G. Masaryka 322
38801 Blatná

OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ – DUBEN 2020

Stanovené období: od 1. dubna do 30. dubna 2020
Datum vyhlášení: 6. 5. 2020
Datum zahájení příjmu žádostí: 11. 5. 2020 od 11:00
Datum ukončení příjmu žádostí: 7. 6. 2020 do 23:59
Výše dotace: 500 Kč/den
Veškeré informace včetně formuláře k podání žádosti o poskytnutí
podpory jsou k dispozici na webových stránkách https://www.mpo.
cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/ včetně všech příloh (formulář pro podání žádosti
bude zpřístupněn pravděpodobně až v den zahájení příjmu žádostí,
tj. 11. 5. 2020 od 11:00).
Postup pro podání žádostí:
1. Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace
na předepsaném formuláři Ministerstva průmyslu a obchodu.
2. Podání žádosti VČETNĚ povinné přílohy -Potvrzení o uzavření
školského/dětského zařízení (školy, školky, dětské skupiny
apod.) či zařízení poskytujícího sociální služby učiní žadatel
pouze Ministerstvu průmyslu a obchodu
● prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu
uvést fpdub, nebo
● originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
obálka musí být označena „fpdub“
Bude-li žádost trpět vadami, bude žadatel vyzván k jejich odstranění prostřednictvím zadané datové schránky, resp. emailové adresy.
Bez vyzvání MPO neposílejte žádost opakovaně ani žádné další
doplňující informace.
V případě potřeby při vyplňování žádosti jsou žadatelům na základě jejich žádosti k dispozici obecní živnostenské úřady. Pokud
nemáte přístup na internet, kontaktujte prosím Městský úřad Blatná,
Odbor správní a živnostenský úřad, telefonicky na tel. 383416241 nebo
722069958, případně osobně v úředních hodinách (pondělí a středa
7:30-12:00, 13:00-17:00, pátek 7:30-12:00).

Svaz měst a obcí Jihočeského kraje uvažuje o využití zřejmě
poslední možnosti pořízení kompostérů s dotací 85 %. Město Blatná
se k žádosti o dotaci může připojit a získat pro své občany další dotované kompostéry. Ve spolupráci se Svazem měst a obcí Jihočeského
kraje již proběhly v minulých letech dvě akce, kdy město získalo pro
občany v letech 2015 a 2019 celkem 345 kusů dotovaných kompostérů.
Potřebujeme vědět
Váš předběžný zájem,
abychom žádali o dostatečný počet kompostérů
a v případě získání dotace mohli vyhovět Vašim
požadavkům. Předpokládáme, že kompostéry by byly k dispozici
nejdříve ve druhé polovině roku 2021.
Typ kompostérů bude jako v přechozí akci. Bude možnost volby
mezi větším cca 1000 litrovým a menším cca 500 litrovým kompostérem. Spoluúčast občanů na pořízení kompostéru bude 15 % z pořizovací
ceny. Konkrétní cena, kterou občan uhradí za kompostér, bude známa
až dle výběrového řízení dodávající ﬁrmy.
Žádáme zájemce o kompostér, aby nejpozději do středy 27. 5.
2020 oznámili svůj zájem o dotovaný kompostér. Postačuje telefonicky na číslo 383 416 233 (Jana Šustrová) případně na e-mail
sustrova@mesto-blatna.cz. (Prosím udávejte Vaše kontaktní údaje
a velikost kompostéru.)
MěÚ Blatná, odbor ŽP, J.Šustrová, tel.: 383 416 233.

Zprávy

TS Blatná

Veřejné záchodky opět
v provozu
Od pondělí 11. 5. 2020 jsou znovu v provozu veřejné záchodky. Na náměstí J. A. Komenského i v ulici Na Příkopech.
Obsluha sběrného dvora opět potvrzuje přijetí vybraných odpadů do kartiček programu „Třídíme“.

Směsný odpad v kontejnerech
na trávu a větve
V kontejnerech na trávu a větve, které jsou
rozmístěny v Blatné občas
nalezneme jiný odpad,
než na jaký je kontejner
určen. Tento odpad nám
přidělává práci a zhoršuje
kvalitu kompostu.
Větve se štěpkují a zde také odběratelé štěpky požadují co největší
čistotu.
Nevhazujte do kontejnerů trávu v pytlích, pytle je nutné vysypávat.
Z míst, kde se budou problémy opakovat, budou kontejnery staženy bez náhrady.
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Veršovaný příběh o čmeláčím
klukovi, který má velký sen
a nemíní se ho vzdát
O čmelákovi, květinách, rozkvetlých loukách, ale také o tom, že
svých snů bychom se neměli vzdávat, i když to třeba na první pohled
vypadá, že se nedají uskutečnit. To vše podáno v jedinečné kombinaci
původního příběhu o vytrvalosti a víře v sebe sama, roztomilých
ilustrací a lehkého humoru, který potěší nejen děti, ale i dospělé.

Rozhovor Blatenských listů
s Mgr. Adélou Fialovou z Blatné
Celý rozhovor najdete na webu
Co Vás vedlo k nápadu napsat pohádkovou knížku?
Jsem maminka dvou malých synů, a protože po mně zdědili lásku
ke knihám, přečetli jsme jich spolu už spoustu. Mezi naše nejoblíbenější
patří ilustrované veršované pohádky. Děti rády prohlížejí obrázky, líbí
se jim rytmičnost a zvukomalebnost básniček. Starší syn se je vždy jen
tak samosebou naučí zpaměti. Po přečtení velkého množství dětských
knih pak jednoho dne přišel nápad s knihou vlastní.
O čem kniha Co čmeláci nevěděli je?
Hlavním hrdinou je malý čmelák, který má velký sen. Ze začátku
se zdá, že se mu nemůže nikdy splnit. Na rozkvetlé louce potkává
mravence, mouchu a sedmikrásku a všichni ho namísto pomoci od snu
odrazují. Čmeláci jsou ale známí svou houževnatostí a čmelák tuší,
že nemá dát na cizí řeči a věřit sám v sebe. Zda se mu nakonec jeho
sen splní, nebudu prozrazovat, dočtete se to v knize. Ta je určena
předškolním a mladším školním dětem. Je bohatě ilustrovaná, takže
zaujme i děti nejmenší. Ty starší si mohou díky velkému písmu číst
sami. Věřím, že se bude díky neotřelému příběhu a lehkému vtipu
líbit i rodičům.
Která(é) byla(y) Vaše nejoblíbenější kniha(y) v dětství?
Těžko bych vybírala mezi všemi jen jednu jedinou. Měla jsem
ráda klasické pohádky s dívčími hrdinkami, asi jako většina malých
holčiček. Takže u mě vedla Popelka, Sněhurka a nejrůznější princezny
(obzvláště z Disneyho dílny). Dál také nemohu opomenout spisovatelku Betty MacDonald a její vtipnou Paní LáryFáry a později se přidal
i Harry Potter.
Kterou(é) knížku(y) jste nejraději (kromě své vlastní) četla svým
dětem?
Mezi moje nejoblíbenější dětské knihy patří určitě knihy Julie
Donaldson (Gruﬀalo, Gruﬀalinka, Všichni letí na koštěti), které jsou
psány lehce a humorně. Potěší tak nejen děti, ale i rodiče, což považuji za důležitou přednost dětské knihy. Pokud rodiče čtení nebaví,
těžko mohou vzbudit zájem o čtení u svých dětí. Z českých autorů je
mi blízká Zuzana Pospíšilová. Děti si teď oblíbily knihu Dva tátové
a zvědavá holka, která vyniká krásnými ilustracemi a srozumitelnou
formou přibližuje život duhové rodiny. Samozřejmě nelze opomenout
ani již výše zmiňované klasické pohádky. Nabídka je v dnešní době
opravdu široká.
Kde si mohou lidé knížku zakoupit?
Pokouším se Čmeláky vydat v nakladatelství Pointa formou předprodeje v crowdfundigové kampani. To znamená, že musím přesvědčit
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dostatečný počet lidí o tom, že
moje kniha stojí za objednání.
Nakladatelství stanoví částku,
která pokryje všechny náklady
spojené s vydáním knihy, a teprve potom, co se tato suma
od objednávajících a sponzorů
vybere, začne na jejím vydání
pracovat. Zájemce si za svůj
ﬁnanční příspěvek může vybrat
z několika odměn – například
elektronickou knihu, knihu
s podpisem, věnováním nebo
s dárečkem. Celá kampaň trvá 40 dní. V případě, že by se částka
nevybrala, nakladatelství vrátí peníze zpět na účty podporovatelů.
Knihu najdete na odkazu https://bit.ly/KupCmelaky, kde se o ní dozvíte více. Informace také naleznete na facebookové stránce Adéla
Fialová – autorka knihy Co čmeláci nevěděli nebo mi přímo napište
na mail adelheids@seznam.cz. Budu se těšit na vaše dotazy.

BLATENSKÁ RYBA
www: blatenskaryba.cz
AKCE – květen 2020
PRODEJNA
Areál sádek, naproti PENNY
Ryby mražené:
MAKRELA na gril VAC 1,2kg
MAKRELA kuchaná VAC 1,2kg
PSTRUH kuch.s hl. balený 2ks
TRESKA ﬁlet 1kg
NILSKÝ OKOUN PE cca 500g
TUŇÁK steak cca 500g
LOSOS ﬁlet bez kůže 500g
Ryby uzené:
MAKRELA
MARÉNA
TOLSTOLOBIK
KAPR
HEJK

149,50 / ks
134,50 / ks
150,- / kg
89,-/ kg
139,50 / kg
259,50 / kg
115,- / ks
13,90 / 100g
24,50 / 100g
18,50 / 100g
22,50 / 100g
19,50 / 100g

Drůbež mražená:
KUŘECÍ ČTVRTKY cca 300g+ 10kg
KACHNA BD 2,1kg
Kuřecí prsa ( balení 2kg )
Kuřecí stehenní plátek (balení 2kg )

39,50 / kg
59,90 / kg
99,50 / kg
69,50 / kg

Ovoce a zelenina:
JAHODY mr. – ( balení 2,5kg )
BORŮVKY mr. – ( balení 2,5kg )
MALINY mr. – ( balení 2,5kg )
Polévková zel. 350g

54,50 / kg
119,50 / kg
89,50 / kg
12,50 / ks

Ostatní:
VEPŘ. panenka mr. cca 1kg
SÝR EIDAM 30%, cca 2kg
Hranolky 9*9 balení ( balení 1kg )
Kořenící směsi cca 100g
Hovězí dršťky předvařené 1kg

139,50 / kg
119,50 / kg
27,90 / kg
45,- / ks
89,50 / kg

Uvedené ceny včetně DPH.
Akce platí do vyprodání zásob.
Podniková prodejna je opět otevřena ve standartní prodejní
době Po-Pá 8.00-10.30
11.00-15.30
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Poznejte Blatensko a vykročte do jarní přírody
Okolím Buzic - 9,3 km
Další trasa, na kterou Vás lákám do “vykročení jarní přírodou”
nezačíná v Blatné. Takových tras
bude víc. (V příštím čísle se projdeme 15 kilometrovou trasou okolo
Vahlovic.)
Nechci si připisovat výhradní
znalost zdejšího kraje. Naopak - berte mé návrhy jako výzvu. Budu rád,
když každý, kdo ví o zajímavosti
ve svém okolí, přijde se svou troškou
do mlýna. Navrhnout můžete jak
celou trasu, tak i jen upozornit na to,
či ono zajímavé místo. Případně
mne kontaktujte (jan.kurz@tiscali.
cz), nebo přes redakci Blatenských
listů, a trasu pak dáme dohromady
společně.
Než vyrazíte, tak ještě jedno
upozornění: Po návratu z každé
trasy se prohlédněte. Po nedávné
průzkumné vycházce jsem našel
jedno přisáté klíště!
A teď už k dnešní trase.
Východiskem je parkoviště před
restaurací U Kohoutka v Buzicích.
Přejdeme most, za nímž odbočíme
doprava. Projdeme okolo mlýna a pokračujeme polní cestou, která se
pozvolna změní v hráz zrušeného rybníka Kalencov (2). U buzické
tvrze (3) se napojíme na červenou značku. Pokračujeme po vedlejší
hrázi Buzického biologického rybníka (4). Tato hráz byla dříve vedlejší
hrází rybníka Kalencov, jehož vodu zadržovala z druhé strany. Mineme
Velký Dražský (5) a všimneme si zbytků náhonu, jímž byly jeho vody
posilovány z rybníka Dalině. Větší část tohoto náhonu je již rozorána.
V Pacelicích (6) nás upoutá selský barok zrcadlící se v hladině
Pacelického rybníka. Z červené značky je odbočka (7) ke Kostelu
Proměnění Páně na Křesovci (8).

pokračujeme kus po hrázi. Dále můžeme pokračovat 300 m po silnici,
a pak obejít statek v lokalitě Pohodnice, jak je zakresleno. Z důvodu
zamezení případného kontaktu doporučuji použít od rybníka Dalině
kratší polní cestu mezi ohradníky - vyznačeno tečkovaně červeně.

Výhled ze stanoviště č.10. na lokalitu Pohodnice s rybníčkem v popředí.
V pozadí rybník Dalině a vrch Křesovec

Pacelický selský barok zrcadlící se v Pacelickém rybníku

Před ohbím silnice do Škvořetic (kde tato silnice začíná tvořit
hráz zaniklého rybníka Bidlo), opustíme červenou značku a odbočíme
polní cestou doleva k rybníku Dalině (9). Chceme-li si jej prohlédnout,

Přejdeme Škvořetický potok a dáme se doleva mírným stoupáním
do polesí Zbuzy. Z lesa (10) se nám naskýtá pěkný výhled na statek
Pohodnice s malým rybníčkem. V pozadí vidíme rybník Dalině a vrch
Křesovec. Pokračujeme k rozcestí, kde odbočíme doprava. Druhé rozcestí ignorujeme a teprve na třetím (11) odbočíme doleva, čímž jsme
obešli vrchol Buzíček (Zbuzy). Po 500 m přijdeme na kamennou lesní
cestu (12) u níž si všimneme rybníčku Baheňák. Kamennou cestou se
dáme doleva a přijdeme do osady Buzičky. Na začátku Buziček (13)
uvidíme čerty, kteří hlídají rybníček Louže.
Pokračujeme dál a přijdeme k rozcestníku na žluté značce. Směrem
vlevo nás tato značka bezpečně dovede do výchozího místa v Buzicích.
Jan Kurz
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u l t u r n í k a l e n d á ř
Kino
KINO DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENO

Knihovna
KNIHOVNA OTEVŘENA V OMEZENÉM
REŽIMU
Vážení čtenáři,
naše knihovna se po uvolnění koronavirových opatření znovu otevřela. Pro začátek s upravenou otevírací dobou, ale
důležité je, že už můžete vracet zapůjčené knihy, které jste během nouzového
stavu přečetli tam i zpět. Při návštěvě
knihovny platí do odvolání povinnost
nosit roušku, dezinﬁkovat při vstupu
ruce a dodržovat bezpečné vzdálenosti.
Internet, studovna a toalety nejsou prozatím pro veřejnost přístupné.
Vracení a dekontaminace knih
My zajistíme jejich dekontaminaci způsobem, který je v souladu s doporučeními pro
knihovny v ČR. Vrácené knihy ukládáme do
vyhrazené místnosti na 7 dní a až poté je
můžeme zařadit zpět na svá místa a nabídnout k dalšímu zapůjčení. K tomuto řešení dekontaminace jsme přistoupili z toho
důvodu, že ostatní navrhované postupy
– osvit UV lampou a ozonizace, významně
degradují papír, na němž jsou všechny vaše
oblíbené příběhy vytištěny. Sice bychom
byli schopni některým z těchto způsobů
opětovné vypůjčení významně urychlit, ale
zároveň bychom tím významně urychlili i
vyřazení takto ošetřovaných knih. Vzhledem k tomu, že řadu titulů jde již jen velice
těžko nebo draze sehnat, rozhodli jsme se
pro nejšetrnější variantu dekontaminace
toho nemála knih z našeho fondu.
Všechny dosud zapůjčené knihy jsou automaticky prodlouženy do 30. 6. Otevírací
doba pro veřejnost je v současnosti pondělí, středa a čtvrtek v časech 9:00 – 12:00
a 13:00 – 16:00. O návratu k běžné otevírací době Vás jistě budeme informovat.
Jak se nyní chovat v knihovně?
Vstup do knihovny je povolen pouze k výpůjčním službám registrovaným čtenářům
a zájemcům o registraci.
Knihovna poskytuje pouze výpůjční služby, tedy vracení a půjčení knih a časopisů
(studovna a veřejný internet nejsou k dispozici).
Vstup do půjčovny je povolen v maximálním počtu 5 čtenářů, ostatní vyčkejte před
vchodem v rozestupech 2 metry.
V půjčovně dodržujte rozestupy mezi čtenáři 2 metry.
Při návštěvě knihovny jsou všichni povinni
mít nasazenou roušku.
Před vstupem do půjčovny využijte dezinfekci na ruce.
Vaše vrácené knihy a časopisy budou umís-

těny na 7 dní do karantény, teprve poté je
možné znovu půjčovat.
Toalety pro veřejnost jsou uzavřeny.
Prosíme všechny naše čtenáře o ohleduplnost a pochopení.

Komunitní centrum
JAZYKOVÉ KONVERZACE
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
Anglická konverzace
| Středa | 18:30 – 19:30 |
Klubovna
Lektorka: Bohumila Hermannová, Jana
Michálková
50 Kč / lekce

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

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

19. 6. PÁTEK | 9:00 – 13:00 |
SOCIÁLNÍ REHABILITACE FOKUS
Klubovna
Nezůstávejte se svými obtížemi sami!
Kontakt: +420 608 271 800, info@fokus
-pisek.cz, www.fokus-pisek.cz

ATELIÉRY
Suterén
4. 6. | 18:00 | Šperkování s Janou Halló
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11. 6. | 18:15 | Sochařství s Jitkou Křivancovou
18. 6. | 18:00 | Linoryt s Veronikou Teskovou
Přihlášky: viznerova@ckvb.cz
Cena 100 Kč, každý pátý vstup 50 %

Výstavy KCAŽ
1. 4. – 3. 7. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
PŘÍRODA, MOCNÁ SCÉNOGRAFKA
KCAŽ chodba
Výstava v rámci XVII. ročníku PŘÍRODA
BLATENSKA
Pořádá Svazek obcí Blatenska, Město Blatná, CKVB a ZUŠ Blatná

3. 4. – 28. 6. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
RADEK HORTENSKÝ –
LÉČBA ŽELEZNICÍ
KCAŽ, Galerie fotograﬁe Spektrum
Výstava fotograﬁí

Výstavy
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. Počet návštěvníků v muzeu bude regulován.
Děkujeme za pochopení.

11. 5. – 30.8.
MAREK ZÁKOSTELECKÝ:
MALÁ DEGUSTACE
Galerie v Íčku, Infocentrum Blatná
Ochutnávka z tvorby oceňovaného divadelního scénografa Marka Zákosteleckého, jehož souborná výstava bude
otevřena v Městském muzeu Blatná.

30. 5. – 30. 8. ÚT – PÁ | 10:00 – 17:00 |
MAREK ZÁKOSTELECKÝ / L+
Souborná výstava loutek, kostýmů a scénograﬁe
Městské muzeum Blatná
Srdečně vás zveme do Městského muzea
Blatná na vernisáž výstavy divadelního
scénografa, režiséra a výtvarníka Marka
Zákosteleckého – L+, souborná výstava
loutek, kostýmů a scénograﬁe.
Vernisáž se uskuteční v pátek 29. května
od 17:00 na dvorku Městského muzea
Blatná. Počet návštěvníků ve výstavních
prostorech bude muset být kvůli současné situaci regulován. Doufáme ale, že vás
to od návštěvy neodradí. Kromě setkání
s magickým světem loutkového dovadla,
vás čeká i příjemné posezení s hudbou
a občerstvením na našem muzejním dvorku (vchod od Kaplanky).
Marek Zákostelecký (1970) k divadlu si přičichl už na strakonickém gymnáziu, kde
působil v amatérském loutkovém souboru
Radost. Vystudoval loutkářskou scénograﬁi na pražské DAMU a téměř 20 let působil
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jako scénograf a později i šéf výpravy ve
světoznámém loutkovém divadle DRAK
v Hradci Králové. Spolupracoval s mnoha
dalšími českými i zahraničními divadly,
a to nejen v Evropě, ale též v USA, Austrálii a Asii. Řada inscenací, pro které vytvořil
scénografie, je oceňovaných doma
i v zahraničí. V současné době pracuje jako
režisér a scénograf na volné noze převážně v Polsku. Odpočívat jezdí s rodinou na
chalupu do Tchořovic, kde jako dítě trávil
prázdniny u svých prarodičů.
DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ
13. 6. SOBOTA | 17:00 |

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
VÝSTAVY S MARKEM ZÁKOSTELECKÝM
16:00 – 18:00 | Výtvarná dílna –papírová
loutka
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Přijďte si s dětmi vytvořit papírovou loutku
podle návrhu Marka Zákosteleckého. Děti
mohou tvořit i v průběhu komentované
prohlídky výstavy.
Vstupné dobrovolné

Infocentrum
Infocentrum Blatná je od 11. května rovněž otevřeno a do 30. 6. tomu bude tak
v následujících hodinách. Od pondělí do
pátku 9 – 12 a 13 – 17, v sobotu pak od
9:00 do 12:00. Veřejný internet po tuto
dobu není k dispozici.
Zakoupené vstupenky na neuskutečněná
divadelní představení, ples či koncerty je
možné do 30. 6. vracet na pokladně infocentra. Jarní divadelní předplatné a abonmá KPH bude navráceno v poměrné výši.

Život v MŠ Blatná, Vrchlického od ledna 2020
do současnosti

Jako každý rok tak i letos byly děti pozvány do ZŠ JAK, aby si vyzkoušely jaké je to
být prvňáčkem, ale zatím jen tak na zkoušku.
Děti si pobyt ve škole velice užily a živě své
zážitky vyprávěly kamarádům ve školce.
Děti ze třídy Medvídků a Slůňátek z odloučeného pracoviště Husovy sady se vydaly
do Vodňan, aby si prohlédly interaktivní
výstavu Hry a hlavolamy.
V komunitním centru se předškoláci zúčastnili pořadu Do kosmu s Krtkem. Všechny
děti navštívily sokolovnu, kde shlédly velmi
pěkné výchovně zaměřené divadlo, Velká
dobrodružství malého brouka, které pořádalo CKVB. Také do školky zavítala divadla,
která jsou u dětí velice oblíbená. Divadlo
LUK s pohádkou Medvíďata, divadlo Dokola
s pohádkou Dášenka. Ani v letošním roce
nechyběl v MŠ klaun Ferdinand se svými
kamarády a předvedl dětem, co vše se naučil,
co umí a co dokáže.
Samozřejmostí je už každým rokem
pořádání maškarního bálu, na který se děti
moc těšily a užily si ho společně s velkými
kamarády ze ZŠ TGM.
Děti se zúčastnily výtvarné soutěže Příroda Blatenska, čestné uznání získala Hanička
Pekárková a Viktorka Řezanková, obě ze třídy
Motýlků, za kolektivní práci dostala ocenění
třída Slůňata z odloučeného pracoviště, obsadila 3. místo.

Naplánovaný byl výlet do Planetária
v Českých Budějovicích, který se z důvodu
karantény a přerušení provozu v MŠ neuskutečnil, stejně jako mnoho dalších připravovaných akcí pro děti. V plánu byla návštěva
knihovny, divadla LUK s pohádkou o Smolíčkovi a divadlo Letadlo s představením
Průzkumníci v Africe, zdobení velikonočních
vajíček, Čarodějnický rej a besídky ke Dni
maminek.
Provoz MŠ byl přerušen 16. 3. 2020 a trvá
ještě v současné době.
I v době přerušení provozu se ve školce
pracovalo dále. Byl proveden důkladný úklid
a desinfekce všech prostor MŠ včetně hraček,
nářadí a náčiní. Bylo provedeno třídění metodického materiálu a pomůcek, vyzdobená
byla okna MŠ, třídy, chodba i schodiště, kde
je nová malba na stěně.

Na zahradě bylo opraveno a natřeno
zahradní zařízení a náčiní, vyměněn písek
v pískovištích.
Paní učitelky se vzdělávaly pomocí
webinářů v oblasti polytechniky, čtenářské
a matematické pregramotnosti, v oblasti
individualizace výchovy, stanovování hranic
ve výchově dětí, tvoření myšlenkových map
ve výuce a v oblasti pedagogické diagnostiky
a mnoho dalších.
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Těšte se
18. 7. NEDĚLE | 10:00 – 15:00 |
BLATENSKÝ BLEŠÁK III.
KCAŽ
Zveme Vás na další ročník blešáku v Komunitním centru, ať už jako návštěvníky nebo
jako prodejce. Přijďte se zbavit všeho, co
Vám doma zabírá místo a už to nepotřebujete. Nebo si naopak pojďte vybrat nový
letní outﬁt či najít poklad, o kterém jste
ani nevěděli, že nutně potřebujete. Pokud
máte zájem o prodejní místo, je NUTNÉ SE
NAHLÁSIT NEJPOZDĚJI DO 7. 7. 2020 NA
MAIL | kalousova@ckvb.cz Součástí akce
bude workshop výroby šperků Jany Halló

V MŠ byl také zaveden program Správa
MŠ. Paní učitelky pracovaly na přípravě
portfolia pro předškoláky, vytvářely společně
nový Školní vzdělávací program na období
2020-2025 a vypracovávaly projekty s různou
tématikou.
Na webových stránkách MŠ byly nabízeny rodičům dětí metodické listy, hry a vzdělávací programy. Paní učitelky komunikovaly
s dětmi a rodiči prostřednictvím počítačů
a telefonů.
V současné době probíhá zápis do MŠ
na školní rok 2020-2021.
Přejeme všem pevné zdraví
a těšíme se na návrat dětí do MŠ.
Už Vás všichni vyhlížíme….
Zaměstnanci MŠ Blatná, Vrchlického

Šlechtic nejen původem

Svatopluk Haugwitz zachránil a pomáhal
zachránit stovky lidských životů.
Vyznává duchovní hodnoty a řídí se božími
přikázáními.
(Pokrač. z minulého čísla).

Jak dnes není jednoduché být šlechticem
Po listopadu 1989
konečně přišla politická
obleva a v souvislosti
s ní i rehabilitace zakázaných spolků či tzv.
„třídních nepřátel“, kam
komunisté a estébáci
počítali i šlechtu. Aristokraté se mohli konečně svobodně sdružovat a veřejně hlásit
k rodinným erbům. Jenže ono to nebylo a stále
není až tak úplně jednoduché. Haugwitzové
mohou nejlépe doložit, jak není jednoduché
být v posledních třiceti letech v Čechách
znovu šlechticem.
(pokr. na str. 8)
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Mladý gastronomický všeuměl Jan Hájek po evropském turné
zakotvil v Blatné, aby vzkřísil k životu vyhaslé pekařství
„Nechybí mi chuť tvořit velké věci, mám spoustu podnikatelských nápadů i zkušenosti,“
plane odhodláním poctivý megapracant.
Na konci listopadu 2019 znovu „procitlo“
z dočasného spánku pekařství, které dříve provozoval pan Josef Vrána z Mačkova. Nyní zde
voňavému řemeslu dává všechno pětadvacetiletý Jan Hájek. Veřejnost se tak mohla a může
navracet do důvěrně známého prostředí.
Málokdo však tuší, jaká gastronomická
„šajba“ tady zadělává těsto. Za čtvrtstoletí
pozemského bytí toho mládenec s dobrodružstvím v krvi stihl opravdu hodně. Víc,
než jiní stihnou za celý život. Prošel si svědomitě celou gastronomickou štreku hezky
od A do Z. Na velkolepém individuálním turné
po Evropě získal zkušenosti a postavení, jaké
by mu právem mohlo závidět velké procento
kuchařů v Čechách.
Všechno začalo tím, že Jan Hájek rovnou
z gymnázia odcestoval do Holandska. Jako
mnoho jiných úspěšných mužů odstartoval
kariéru mytím nádobí. A to v Italsko- Francouzské restauraci, ověnčené michelinskou
hvězdičkou. „Nikdy jsem toho nelitoval,“
zdůrazňuje dobrý synek nesmrtelné profese,
„Tam v Holandsku jsem si gastronomii skutečně zamiloval a položil základní kámen své
pozdější profesionální orientace. Postupně
jsem potom procházel studenou a teplou
kuchyní, abych věděl o tom provozu úplně
všechno.“ Následoval návrat do matičky Prahy a absolvování gastronomické školy. „Další
cenné zkušenosti jsem nasbíral ve Švýcarsku,
Rakousku, Norsku a Švédsku. Poslední roky
jsem strávil v zahraničí na pozici šéfkuchaře,“
uvádí Jan Hájek. Ne hned od klukovského
věku však chtěl být kulinářem: „Ještě o dost
později jsem se připravoval na dráhu učitele
němčiny a tělocviku,“ prozrazuje stále pozitivně naladěný a energií sršící mládenec.

V sedmnácti letech dokonce hrál fotbal
za pražskou Slavii: „Pak jsem si ale nastavil
jasné priority a dal zelenou profesionálnímu
pracovnímu růstu,“ podotýká Jan Hájek.
Jazykové bariéře nemusel při pobytu v zahraničí čelit: „Díky gymplu jsem slušně ovládal
němčinu i angličtinu. A dlužno dodat, že mi
byl dán do vínku slušný talent na vstřebávání
cizích řečí. Mimoto se všude rychle „otřepu“
a plně aklimatizuji. Takže i když jsem cestoval

sám bez kamarádů, všechno bylo v naprosté
pohodě,“ pochvaluje si nový nájemce blatenské pekárny. Jeho zahraniční angažmá mu
bylo ku prospěchu ještě v jednom ohledu:
„Poznal jsem lidi z celého světa. Fajn lidi.
Například v Rakousku jsem měl tu čest pracovat vedle šéfkuchaře národního kulinářského
týmu.“ Ne vždy však šlo všechno bez zádrhelů: „Když jsem se stěhoval do Norska, měl
jsem zajištěné pouze ubytování. Zaměstnání
ještě ne. A tak jsem na hraničním přechodu
upadl u celníků v podezření, jestli nepřevážím
drogy. Dlouho a důkladně mi pak pročesávali
auto, než mně pustili dál,“ poukazuje mladý
kuchař všeuměl na drobný mráček na jinak
azurovém nebi.

Do Čech se vrátil Jan Hájek na jaře 2019.
A hned se chutě pustil do podnikání: „Ještě
jsem stihl vybudovat pojízdné občerstvení,
než jsem si pronajal tenhle objekt.“ A pak
se začala psát pekařská kapitola jeho rozmanitého života. „Zatím mám v nabídce
menší sortiment, protože peču jen já sám.
Ale nabídka se v blízké době rozšíří, protože
hledám výpomoc. Na prodejně to zvládá jedna
pracovní síla- naprosto skvělá Katka.“ Jan
Hájek patří do kategorie lidí, pro které by měl
mít den 48 hodin: „Moje pracovní nasazení je
hodně náročné na psychiku,“ připouští, „Když
peču, únavu tedy nepociťuji. Na nohou mně
drží adrenalin a energetické nápoje. Mimo
nočních směn ještě třikrát týdně vozím pečivo
do Strakonic, Vimperka a Volyně. Stává se, že
se mi sejdou i dny takřka bez spánku- upeču,
rozvezu, dám si koupel a ještě prodávám!“,
poukazuje Jan Hájek na neviditelnou řeholi
svého řemesla.
Jan Hájek bere svou práci smrtelně vážně.
Tak vážně, že i ve vzácných chvilkách volna
přemýšlí o tom, jak provoz zdokonalit a co
vylepšit. Nápadů má prý na rozdávání: „Chci
co nejdříve nabídnout zákazníkům víc druhů
kváskového chleba. Aktuálně jsem na dvoře
pekařství otevřel BBQ v podobě mé pojízdné
kuchyně. Prodávám zde od pondělí do pátku / 11- 16 hodin /.“ Chápe, že kupředu je
rozumnější se sunout menšími kroky. Touží
po tom vytvořit velké věci: „Chuť, zkušenosti a nápady nepostrádám. Důležité je, aby
člověk sám se sebou nebyl nikdy spokojen,“
poznamenává Jan Hájek.
Jeho životní motto zní:
„Udělat lidi šťastné a sám být šťastný!“
A to je při podnikání ta největší hodnota.
Jan Hájek to myslí upřímně. To už ostatně
mnohokrát dokázal. (Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Šlechtic nejen původem

česká - monarchistická strana Čech, Moravy
a Slezska“. V letech 2002-2006 jsme všechno
zařídili a uvedli do souladu s platnými zákony.
Bohužel i tam uvnitř strany začalo docházet
k třenicím a konﬂiktům a mně z toho bylo
a je upřímně smutno,“ netají rozčarování
aristokrat, který dobré věci věnoval přemíru
energie.
V té době už jeho syn otevřeně propagoval svůj původ a stal se členem několika
historických rytířských řádů. Jedno ryze české
bratrstvo rytířů dokonce Haugwitzové sami
založili. Jak už to bývá v českých vodách, posloužil nedobrovolně za terč soukromým i placeným kritikům. Byla vznesena lživá obvinění
o „neověřeném původu“, což ublížilo uvnitř

„Koruny české“ také panu Svatoplukovi staršímu, jeho syn začal být označován za lháře
a blázna, co si hraje na šlechtice, poukazovali
na to, že se jmenoval Haužvic, takže nemůže
být Haugwitz. Oni léta ve své nevzdělanosti
nevěděli, že to je to samé. Pak jsme došli
k zajímavému poznání, - ony spolky a organizace s takovým zaměřením jsou evidovány
jako extrémistické, tudíž jako potencionální
nebezpečí pro republiku!“, kroutí nechápavě
hlavou šlechtic nejen původem, „ Co se týče
„Koruny české“- existuje, funguje, kandiduje.
Ale my Haužwicové už tam neﬁgurujeme,“
dodává s jistou dávkou stesku.
(Dokončení v příštím čísle)
Vladimír Šavrda

(pokr. ze str. 7)
Zpočátku to vypadalo vskutku nadějně:
„Doufali jsme, že teď nastal ten pravý čas.
Nejprve jsme se zaregistrovali v „Heroldu“,
který se prezentoval jako spolek české šlechty
a jejích přátel. Pak se to už rozvinulo naplno.
Byla tam spolupráce s Royalistickým hnutím
„Koruna česká“, kam jsme následně přešli.
Bohužel končilo staré vedení a to nové zřejmě
chtělo dovést tohle hnutí k záhubě. To se psal
rok 1998. Podařilo se nám tomu zabránit,
společně s panem Milanem Schelingerem
a MUDr Vítem Kubiasem jsme přeměnili
uskupení v novou politickou stranu „Koruna
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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
Ź Dovoz kameniva, písku, betonu
Ź Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,
odvoz suti
Ź TATRA 815 sklápěč + hydraulická ruka
Ź

Fakturant / fakturantka
ALMEA s.r.o. patřící mezi největší zpracovatele a producenty lesní štěpky, kulatiny
a pilařských odpadů v České republice. Více na www.biomasa-almea.cz
Náplň práce:
● zpracování a evidence přijatých a vydaných faktur
● inventarizace zásob
● správa skladového hospodářství
● práce s programem BYZNYS a interním programem EXPEDICE
● příprava podkladů pro další zpracování
Požadujeme:
● SŠ vzdělání ukončené maturitou
● znalost MS Office (Excel, Word, Outlook)
● oceníme minimálně dvouletou praxi
● příjemné a profesionální vystupování
● zodpovědnost, iniciativu, flexibilitu, samostatnost, spolehlivost
● aktivní přístup a ochotu učit se
● ŘP skupiny B - aktivní řidič
Výhodou:
● znalost účetních standardů a programu BYZNYS
● NJ či AJ na komunikativní úrovni
Nabízíme:
● práce na plný pracovní úvazek HPP
● pracovní smlouvu na dobu neurčitou
● příjemné pracovní prostředí v sídle firmy v Počaplech u Březnice, okr. Příbram
● zajímavé pracovní ohodnocení
● mobilní telefon s daty
Termín nástupu: možný ihned / dle dohody
Pro odpověď na tuto pozici, prosím, používejte e-mailovou adresu:
prace@almea-biomasa.cz nebo mob. číslo 702 294 510.

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

Space Solution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

BLATNÁ

www.spacesolution.cz
+420 737 18 19 19

info@spacesolution.cz

Shazujeme
ceny
internetu

MLŀRG.Ï
PÝV¯ÏQÝ
Objednejte na:
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port
V Sokole
vzpomínáme
V květnu uplynulo 200 let od narození
významného českého malíře Josefa Mánesa. Jeho obrazy jsou všeobecně známé, snad
každý ví, že např. výzdoba Staroměstského
orloje – obrázky zvěrokruhu, jsou jeho dílem. V době národního obrození se mnoho
vynikajících českých umělců všech oborů
angažovalo pro různé vlastenecké spolky. Josef Mánes navrhl sokolský prapor
a původní sokolský kroj. I náš, blatenský
sokolský prapor nese prvky návrhu Josefa
Mánesa.
V těchto dnech rovněž intenzivněji
vzpomínáme na naše bratry, kteří za svou
věrnost ideálům Sokola, za svou aktivitu
v sokolském hnutí zaplatili vlastními životy. Byli to Jan Janovský, který zemřel
v Osvětimi v roce 1943, Dr. Bohumil Krsek,
zemřel v Buchenwaldu a Karel Pelikán,
jehož zahubily útrapy v roce 1944 v Terezíně. Na památku Jana Janovského založili
blatenští sokolové tradici přespolního běhu
zámeckým parkem. Ta byla ovšem komunisty na dlouhých 40 let přerušena (tolik
jim Sokol se svými ideály vlastenectví
vadil!) a obnovena opět po roce 1989.
V letošním roce se nemůže Memoriál Jana
Janovského konat v obvyklém květnovém
termínu a rozhodli jsme se uspořádat ho 3.
října. Toto datum je blízko státem uznaného
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významného dne Sokolstva, 7. října. To
je právě den, kdy byli mnozí funkcionáři
Sokola fašisty pozatýkáni a odvlečeni
do koncentračních táborů, kde jich většina
na následky nesmírných útrap a mučení
zemřela.
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Jan Janovský byl vyznamenán in memoriam Československým válečným křížem.
Velmi rádi bychom získali informace
o rodinách Bohumila Krska a Karla Pelikána. Prosíme o možnost kontaktu, pokud
by nám ji někdo mohl poskytnout..
B. Malinová

TENNIS CAMP BLATNÁ 2020
ČERVENCOVÝ TERMÍN:
SPRNOVÝ TERMÍN:

6.-10.7.2020
3.-7.8.2020

PRÁZDNINOVÝ PĚTIDENNÍ PŘÍMĚSTSKÝ KEMP URČEN VŠEM PŘÍZNIVCŮM
TENISU OD 6 DO 13 LET.
PROGRAM PLNÝ SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZAMĚŘENÝ NEJEN NA TENIS.
ZLEPŠENÍ TENISOVÝCH TECHNIK A DOVEDNOSTÍ, VŠESTRANNÝ SPORTOVNÍ ROZVOJ A ZÁVĚREČNÝ TENISOVÝ TURNAJ.
V CENĚ 2x ZDRAVÁ SVAČINA, OBĚD A PITNÝ REŽIM PO CELÝ TÝDEN.
PROGRAM JE ZAJIŠTĚN OD PONDĚLÍ AŽ PÁTKU 9:00 -16:00.
VÍCE INFO NA ČÍSLE 605 720 349, 724 192 387
(F. KAISER, D. ZDYCHYNCOVÁ)

SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ KEMP BLATNÁ
ČERVENCOVÝ TERMÍN:
SRPNOVÝ TERMÍN:

27.-31.7.2020
10.-14.8.2020

PĚTIDENNÍ PROGRAM PLNÝ SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZAMĚŘENÝ NA VŠESTRANNÝ SPORTOVNÍ ROZVOJ PRO DĚTI OD 6 DO 12 LET.
DŮRAZ JE KLADEN NA HRAVOST, ZÁBAVU, ROZVOJ TÝMOVÉHO DUCHA
A SPOLUPRÁCI DĚTÍ.
V CENĚ 2x ZDRAVÁ SVAČINA, OBĚD A PITNÝ REŽIM PO CELÝ TÝDEN.
PROGRAM JE ZAJIŠTĚN OD PONDĚLÍ AŽ PÁTKU 8:30 -16:00.
VÍCE INFO NA ČÍSLE 733 194 918, 724192387
(W. CHRISTL, D. ZDYCHYNCOVÁ)

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 benefity, příspěvky
tel.: 724 758 577, e-mail: info@kovokasejovice.cz
Kasejovice 397, 335 44 Kasejovice
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Autodíly železářství
MAREK CHVÁTAL

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

Po-Pá
So

7.30 - 16.30
8.00 - 11.00

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

Nové kurzy francouzštiny v Blatné
Začátečníci a falešní začátečníci,
termíny soboty 21.7. -25.8. od 9,30
do 12 hod.
Příjemné prostředí, hodná paní
učitelka a čaj v ceně.
Cena: 2250 Kč.
Více na : Facebook Jazyková škola Átije
kontakt: jana.vavrincova@seznam.cz

lektromontáže
E
Blatná, spol. s r.o.

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

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

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

REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL
B. Němcové 29, 388 01 Blatná
29 let praxe na realitním trhu!

Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22

&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER

TEL. KONTAKT:
725 501 891

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

NABÍZÍ:

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

KRAMEŠ 777 815 005

Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz .
– HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy,
chaty, byty, pozemky, lesy … Blatensko i kdekoliv jinde.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.
Prezentace na nejvýznamnějších realitních serverech
a právní servis ZDARMA! Ocenění nemovitostí.
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, kupní, směnné...

PRODÁM
PŠENICI A
PALIVOVÉ
DŘEVO.

MÜLLER 777 815 003

Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!
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Kader˘nictví
Iveta
Kasejovice 174
tel: 602 763 419

► střihy dámské, pánské a dětské
► barvení, melírování, bayalage
► přípravky MATRIX
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ

Jankovský

e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

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

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE

NABÍDKA

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








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

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

Hnědé uhlí BÍLINA - ořech I. a II., kostka
Brikety uhelné (UNION)
a dřevěné
DOPRAVA na místo určení
Iveco s hydraulickou rukou/Avie/Multicar
SKLÁDÁNÍ UHLÍ pásovým dopravníkem
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Hajanka

výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří
Otevřeno:
Po - ZAVŘENO
St - 8.00-14.00
Pá - 14.00-18.00

Út - 8.00-14.00
Čt - 8.00-14.00
So (lichý týden
pouze po dohodě)

Hajany 80 Tel.: 732 236 153 www.spanekvperi.cz
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Veršovaný příběh o čmeláčím klukovi, který
má velký sen a nemíní se ho vzdát
O čmelákovi, květinách, rozkvetlých loukách, ale také o tom, že svých snů bychom se
neměli vzdávat, i když to třeba na první pohled vypadá, že se nedají uskutečnit. To vše podáno
v jedinečné kombinaci původního příběhu o vytrvalosti a víře v sebe sama, roztomilých
ilustrací a lehkého humoru, který potěší nejen děti, ale i dospělé.

Rozhovor Blatenských listů s Mgr. Adélou
Fialovou z Blatné
Co Vás vedlo k nápadu napsat pohádkovou knížku?
Jsem maminka dvou malých synů,
a protože po mně zdědili lásku ke knihám,
přečetli jsme jich spolu už spoustu. Mezi
naše nejoblíbenější patří ilustrované veršované pohádky. Děti rády prohlížejí obrázky, líbí se jim rytmičnost a zvukomalebnost básniček. Starší syn se je vždy jen tak
samosebou naučí zpaměti. Po přečtení velkého množství dětských knih pak jednoho
dne přišel nápad s knihou vlastní.
Která(é) byla(y) Vaše nejoblíbenější kniha(y) v dětství?
Těžko bych vybírala mezi všemi jen
jednu jedinou. Měla jsem ráda klasické
pohádky s dívčími hrdinkami, asi jako většina malých holčiček. Takže u mě vedla
Popelka, Sněhurka a nejrůznější princezny
(obzvláště z Disneyho dílny). Dál také nemohu opomenout spisovatelku Betty MacDonald a její vtipnou Paní LáryFáry a později se přidal i Harry Potter.
Kterou(é) knížku(y) jste nejraději (kromě své vlastní) četla svým dětem?
Mezi moje nejoblíbenější dětské knihy
patří určitě knihy Julie Donaldson (Gruﬀalo, Gruﬀalinka, Všichni letí na koštěti),
které jsou psány lehce a humorně. Potěší
tak nejen děti, ale i rodiče, což považuji
za důležitou přednost dětské knihy. Pokud
rodiče čtení nebaví, těžko mohou vzbudit
zájem o čtení u svých dětí. Z českých autorů je mi blízká Zuzana Pospíšilová. Děti
si teď oblíbily knihu Dva tátové a zvědavá
holka, která vyniká krásnými ilustracemi
a srozumitelnou formou přibližuje život
duhové rodiny. Samozřejmě nelze opomenout ani již výše zmiňované klasické pohádky. Nabídka je v dnešní době opravdu
široká.

O čem kniha Co čmeláci nevěděli je?
Hlavním hrdinou je malý čmelák, který
má velký sen. Ze začátku se zdá, že se mu
nemůže nikdy splnit. Na rozkvetlé louce
potkává mravence, mouchu a sedmikrásku
a všichni ho namísto pomoci od snu odra-
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dostali ve škole úkol napsat např. nějakou povídku, měla jsem z toho na rozdíl
od většiny mých spolužáků radost a těšila
se domů, až budu moci něco vymyslet.
Kde berete se dvěma malými dětmi čas
na psaní?
Každá maminka mi dá jistě zapravdu,
že času s dětmi mnoho není, ale protože
psaní mi jde tak nějak samo a je to vlastně
můj koníček, vždy si nějakou chvilku pro
sebe ukradnu. Píšu tedy většinou večer,
když všichni spí, všude je klid a nic neruší
moje myšlenky. Je to pro mě i skvělý relax
po náročném dni.
Chystáte se teď psaním živit?
Představa, že bych se mohla psaním
živit je určitě lákavá. Mohla bych tak pracovat nezávisle na místě a času. To je snem
mnoha lidí. Bohužel psaním knížek se dnes
na plný úvazek živí málokdo. Většina spisovatelů má nějaké jiné zaměstnání (většinou se jedná o redaktory, korektory) a psaní je jen jakýmsi doplňkem. Dokonce jsem
kdysi dávno četla rozhovor s Michalem
Viewegem, který říkal, že musí brát plno
„vedlejšáků“, aby se uživil.
Máte už v hlavě nápady na jiné knihy?
Ano, nápadů mám spoustu. Pár knih zatím odpočívá u mě v počítači.

zují. Čmeláci jsou ale známí svou houževnatostí a čmelák tuší, že nemá dát na cizí
řeči a věřit sám v sebe. Zda se mu nakonec
jeho sen splní, nebudu prozrazovat, dočtete se to v knize. Ta je určena předškolním
a mladším školním dětem. Je bohatě ilustrovaná, takže zaujme i děti nejmenší. Ty
starší si mohou díky velkému písmu číst
sami. Věřím, že se bude díky neotřelému
příběhu a lehkému vtipu líbit i rodičům.
Kdo je Vaším prvním čtenářem?
Jsou to samozřejmě moji synové, kteří
se tak stávají i prvními recenzenty. A protože děti vždy dají svůj názor jasně najevo,
hned mám obrázek, zda by kniha mohla zaujmout i širší čtenářstvo.
Bylo už v dětství nebo mládí Vaším snem
psát knihy?
Navzdory tomu, že jsem už jako dítě
byla vášnivou čtenářkou, o tom stát se spisovatelkou jsem nikdy neuvažovala. Ale
psala jsem ráda už od mládí. Když jsme

Kde si mohou lidé knížku zakoupit?
Pokouším se Čmeláky vydat v nakladatelství Pointa formou předprodeje v crowdfundigové kampani. To znamená, že musím
přesvědčit dostatečný počet lidí o tom, že
moje kniha stojí za objednání. Nakladatelství stanoví částku, která pokryje všechny
náklady spojené s vydáním knihy, a teprve
potom, co se tato suma od objednávajících
a sponzorů vybere, začne na jejím vydání pracovat. Zájemce si za svůj ﬁnanční
příspěvek může vybrat z několika odměn
– například elektronickou knihu, knihu
s podpisem, věnováním nebo s dárečkem.
Celá kampaň trvá 40 dní. V případě, že
by se částka nevybrala, nakladatelství
vrátí peníze zpět na účty podporovatelů.
Knihu najdete na odkazu https://bit.ly/
KupCmelaky, kde se o ní dozvíte více.
Informace také naleznete na facebookové
stránce Adéla Fialová – autorka knihy Co
čmeláci nevěděli nebo mi přímo napište
na mail adelheids@seznam.cz. Budu se těšit na vaše dotazy.

