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Vláda vyhlásila na území České republiky od pondělí 5. října nouzový stav
na 30 dnů, do 18. října omezila hromadné akce
Město Blatná v souvislosti s nouzovým stavem opětovně zavádí tyto služby:
NABÍDKU ROUŠEK
Město Blatná má od různých dárců k dispozici „ušité“ látkové roušky. Rouška Vám
bude zdarma doručena do poštovní schránky.
NÁKUPY POTRAVIN, LÉKŮ, HYGIENICKÝCH PROSTŘEDKŮ – PRO
SENIORY A OSOBY V KARANTÉNĚ.
Nabídka pomoci pro osamělé seniory
a osoby s nařízenou karanténou, kteří v souvislosti s nouzovým stavem potřebují pomoci
s nákupem potravin, léků nebo hygienických
potřeb.
V případě zájmu telefonicky kontaktujte
sociální odbor Městského úřadu Blatná, pondělí – pátek od 8,00 do 12,00 hodin, telefon:
724 189 591, 383 416 213.
VYDANÁ NAŘÍZENÍ
Důvodem k vyhlášení nouzové stavu
je zhoršení epidemické situace v souvis-

losti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2.
Na základě vyhlášeného nouzového stavu
vláda rovněž přijala krizové opatření, kterým s účinností od 5. října 2020 od 0.00 hod.
do dne 18. října 2020 do 23.59 hodin omezuje
konání hromadných akcí. V tomto období
budou mimo jiné až na výjimky zakázány
hromadné akce konané v počtu vyšším než
deset osob ve vnitřních prostorech staveb
a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších
prostorech, s výjimkou členů domácnosti.
Zakázány budou rovněž koncerty, divadelní
představení a jiná umělecká představení
a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, a to
včetně zkoušek.
Vláda svým rozhodnutím také omezí i pořádání dalších hromadných akcí. Například
divadelních, ﬁlmových a jiných představení,
při kterých se nezpívá, se bude moci zúčastnit
maximálně 500 diváků, a to výhradně na mís-

tech k sezení a bez možnosti občerstvení. Nad
rámec limitu osob se budou moci konat i sportovní akce v rámci oﬁciálních soutěží, kterých
se může zúčastnit bez diváků až 130 osob, což
platí i pro organizovaný trénink. Na nanejvýš
100 osob jsou omezeny bohoslužby, přičemž
i zde platí zákaz zpěvu, či účast veřejnosti
na jednáních obecních a krajských samospráv.
Ke změně dochází i u provozoven stravovacích služeb, kde nově platí pravidlo, že
u jednoho stolu smí sedět nanejvýš šest osob.
Nařízením č.3/2020 Krajské hygienické
stanice Jihočeského kraje bylo stanoveno, že
ve školských zařízeních je dočasně pozastavena výuka zpěvu a dále s výjimkou prvního
stupně základních škol i sportovní činnosti,
s platností do 18. 10. 2020.
Všechny informace a úplná a platná mimořádná nařízení naleznete na stránkách
města Blatná (www.mesto-blatna.cz).

Výsledky krajských voleb 2020

Krajské volby 2020 Jihočeský kraj

Volební účast:
ČR: 37,95%
Jihočeský kraj: 39,51%
Blatná: 39,90%

Získané mandáty

Výsledky předních kandidátek kandidátek (procenta hlasů)
ČR: ANO 21,83%, Piráti 12,03%, ODS 6,97%, STAN 6,05%, SPD
6,14%, KDU-ČSL 5,11%, ČSSD 4,93%, KSČM 4,76%.
Jihočeský kraj: Ano 18,12%, ODS 17,52%, Piráti: 12,85%, TOP 09
a KDU-ČSL 10,45%, ČSSD 8,74%, STAN: 7,38%, Jihočeši 6,54%.
Blatná: ČSSD 21,29%, ODS 20,75%, ANO 14,78%, Piráti 12,97%,
TOP 09 a KDU-ČSL: 9,78%, STAN 5,62%, SPD 4,73%, Trikolóra
3,55%, KSČM 2,66%, Jihočeši 2,36%.
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Tabulka - ZVOLENÍ KRAJŠTÍ ZASTUPITELÉ na str. 4
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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SVATÁ HEDVIKA DO ŘEPY JEŠTĚ MEDU
NAMÍCHÁ (15. 10.)
SVATÁ TEREZIE Z ROSIČKY, NADĚLÁVÁ PERLIČKY
NA SVATÉHO KALISTA, UCPI VČELÍN
DOČISTA (14. 10.)

ktuality
Volby do Senátu
Parlamentu ČR
1. kolo
Obvod 12 Strakonice, volební
účast 35,44%
Postupují do druhého kola:
Tomáš Fiala MUDr. Bc. MBA ,
BEZPP za ODS 10 538 hlasů,
27,84%
Luboš Peterka Ing. BEZPP za
KDU-ČSL 5 681 hlasů, 15,01%
postupují do druhého kola
na dalších místech: Petr Kalina ANO
14,15%, Michal Horák Piráti 9,01%,
Karel Kratochvíle ČSSD 8,97%
Blatná, volební účast 38,91%
Tomáš Fiala 34,99%, Luboš Peterka
17,29%, Petr Kalina 14,85%, Michal
Horák 8,54%, Karel Kratochvíle
7,62%
Přijďte dát hlas svému kandidátovi v druhém kole, 9. a 10. října
Zpracováno dle stránky https://www.volby.cz
Českého statistického úřadu.
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V ŘÍJNU MNOHO ŽALUDŮ A BUKVIC,
OZNAMUJÍ ZIMY VÍC
ŘÍJEN, v pořadí již desátý měsíc letošního roku usedl na svůj trůn. Teplé dny už
pomalu končí, i když na přelomu měsíce
kolem svátku svatého Havla bývá ještě pár
dnů pozdního léta.
NĚKDY JEŠTĚ HAVEL VÍNO DOSLAZUJE
Krajina se vybarvuje do nádherných teplých tónů. Ranní mrazíky jsou tu už coby dup.
Také podzimní větry nás čekají, a den, z toho
stále více ubývá…
Vydejte se proto ještě do přírody a načerpejte energii z posledních slunečních paprsků!
ŘÍJEN K ZIMĚ HLAVU KLONÍ
ŘÍJEN JE MĚSÍC BABÍHO LÉTA, OZIMŮ, BRAMBOR, VÍNA, RANNÍCH MLH
A PŘÍMRAZÍ
ŘÍJEN NA JEDNOM KONCI JEŠTĚ HŘEJE,
ALE NA DRUHÉM UŽ MRAZÍ
O SVATÉ BRIGITĚ, BÝVÁ MLHA V ÚSVITĚ (8. 10.)

LIDOVÉ ŘEMESLO NA TŘ. J. P. KOUBKA 3 A PŮJČOVNA LODĚK V MĚSÍCI
ŘÍJNU
Letní sezóna koncem měsíce deﬁnitivně
skončí. Stejně tak ukončíme letošní provoz
PŮJČOVNY LODĚK. Pokud však ještě bude
pěkné počasí, můžete až do konce měsíce
našich služeb využít.
Prodejna na tř. J. P. Koubka zůstává i nadále v provozu o sobotách (9.00 – 17.00), a to
i v současné koronavirové době. Doufejme, že
se v příštích dnech nic nezmění..?
STAROČESKÉ VÁNOCE ZAHALENÉ
ZÁVOJEM Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ
Jak jsme již avizovali, připravujeme vánoční prodej jako každým rokem v podobě
staročeských lidových Vánoc. Přírodními
ozdobami, perníčky, ozdobami z keramiky,
paličkované krajky, dřeva, vizovického těsta
a hlavně ozdobami z kukuřičného šustí se letos
opět pokusíme vykouzlit tu pravou vánoční
atmosféru.
www.lidove-remeslo.cz
NÁŠ TIP NA ŘÍJEN: KOVANÉ ZVONKY
(probudí radost a svátek v našich duších)

RÁDIO BLATNÁ ROZŠÍŘÍ VÝZNAMNĚ
POKRYTÍ
Regionální rozhlasová stanice Rádio Blatná, rozšíří řady médií v Písku a okolí. Obdržela licenci Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a naladit ji bude možné na kmitočtu
92,2 MHz.
Rádio Blatná ﬁguruje na mediálním trhu již od roku 2015. V prvních dvou letech nabízela redakce vysílání pouze po internetu, od roku 2017 je možné ji naladit lokálně v éteru
na frekvenci 89,7 FM.
„Vážíme si přízně našich posluchačů a k rozšíření pokrytí přistupujeme velmi zodpovědně a s velkou pokorou. Vnímáme to jako obrovskou výzvu a velký posun. V průběhu července
jsme investovali do modernizace celého studia, fungujeme plně digitálně a redaktoři pracují
také s novým odbavovacím softwarem,“ říká Josef Týc, držitel licence a jednatel rádia.
Rádio Blatná je primárně hudebním rádiem, které v éteru v Písku a okolí nabídne výběr
z toho nejlepšího z hudby od 60. let do současnosti. Zároveň připravuje moderované bloky se zaměřením na zpravodajství z regionů, rozhovory, infotainment, kulturní tipy nebo
písničky na přání.
S pozdravem Josef Týc
RÁDIO BLATNÁ
Palackého 26, 388 01 Blatná
+420 776 349 732
http://www.radioblatna.cz

MÍŘÍME DO PÍSKU !

POZNÁMKA – BLATENSKÉ TRHY
TAKÉ VÁM VADÍ, ŽE SE V BLATNÉ
ZNOVU NEOBNOVIL TRH V UL. NA PŘÍKOPECH? Zvláště nyní v období podzimní
sklizně tu velice chybí. Stále ještě v sobotu
přijíždějí lidé, kteří ho marně hledají…
SVATÝ HAVEL (16. 10.) – HROZEN SHOZEN, SVATÝ JUDY (28. 10.) – VÁLÍ SUDY
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Vážení občané,
volby jsou za námi. Děkuji všem,
kteří k volbám přišli a podpořili
nás svým hlasem. Velký dík patří
i mým podporovatelům.
Pavel Ounický
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Z právy

z radnice

Oprava silnice II/173 ulice
Vorlíčkova a Pivovarská
V termínu od 19. do 25. října bude prováděna oprava silnice II/173 ul. Vorlíčkova a Pivovarská v Blatné. Investorem akce
je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, zhotovitelem je ﬁrma
ROBSTAV k.s.
Silnice bude po dobu opravy v úseku mezi kruhovými objezdy zjednosměrněna, povolený směr jízdy bude od centra města
k Myslivně. Pro opačný směr jízdy bude vyznačena objízdná trasa
ulicemi Plzeňská, Vrbenská, V Jezárkách, Fügnerova, Tyršova, Sadová,
J. Wericha, Šilhova a Čechova.
Po celou dobu prací budou uzavřeny všechny vjezdy a výjezdy
na opravovanou silnici; výjimkou je vjezd na parkoviště Elektro Jankovský, který zůstane zachován. Objízdná trasa k prodejnám Lidl
a Penny Market bude vedena ulicemi Strakatého, Nad Lomnicí
a K Jatkám. Průjezd k Penny Marketu bude umožněn parkovištěm
prodejny Lidl, na jehož konci budou dočasně odstraněny zábrany (city
bloky). Z důvodu zajištění průjezdnosti objízdné trasy bude na sídlišti
Nad Lomnicí dočasně zakázáno podélné stání po jedné straně vozovky.
Pro zajištění výjezdu vozidel z areálu Blatenské ryby bude výjimečně povolen provoz vozidel této ﬁrmy v protisměru jednosměrného
úseku ulice Na Příkopech (mezi zámkem a lihovarem).
Autobusová zastávka Blatná, Vorlíčkova (naproti Penny Marketu)
bude po dobu provádění prací dočasně zrušena v obou směrech.
Děkujeme za pochopení.
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Zprávy

TS Blatná

Plastové zdravotnické
pomůcky do žlutých
kontejnerů nepatří
Prosíme občany, aby nevhazovali injekční stříkačky
a jehly do kontejnerů na plasty. Ani když jsou vhozeny
v obalu (např. v PET láhvi nebo v jiné nádobě). Děkujeme.
A také občanům děkujeme, že již do kontejnerů na plasty nevhazují infuzní sety (kapačky).

Zemřelí září 2020:
Červenka Karel - nar. 21.3.1946, Hornosín, úmrtí 31.8.2020
Malý Vladimír - nar. 8.5.1944, Březí, úmrtí 31.82020
Leroch Josef - nar. 3.31922, Blatná, úmrtí 6.9.2020
Nový Josef - nar. 28.6.1950, Újezd u Kasejovic, úmrtí 21.9.2020
Podzimek Petr - nar. 12.7.1963, Blatná, úmrtí 16.9.2020
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Adaptační kurz 2020
SOU Blatná
Na začátku školního roku tradičně pořádá Střední odborné
učiliště (SOU) Blatná https://soublatna.cz adaptační kurz pro
studenty prvních ročníků učebních oborů Elektrikář, Autoelektrikář, Automechanik a Opravář zemědělských strojů. Již podruhé
se tento kurz pořádal v nádherném rekreačním areálu Lažánky.
S realizací kurzu pomáhala SOU
Blatná firma ELIO, http://elio.cz,
která má sídlo v Praze a má s pořádáním těchto kurzů bohaté zkušenosti.
Cílem adaptačního kurzu bylo umožnit studentům prvních ročníků, jejich
třídním učitelům a učitelům odborného výcviku vzájemné poznání, a to
na samotném začátku školního roku.
Adaptační kurz je veden prvky
zážitkové pedagogiky. Studenti si
utvářeli sociální vazby formou nejrůznějších her, dovedností, besed
a soutěží. Též šlo o to zapamatovat
si jména svých spolužáků a najít si
místo v kolektivu třídy.
Letošní kurz vedli profesionálně lektoři Martin a Gabriela. Navázali se studenty blízký kontakt. Některé aktivity byly určené pouze
studentům a lektorům. Jiných se účastnili i třídní učitelé.
Skoro po každé aktivitě následovalo zhodnocení pod vedením
lektorů. Některé
hry byly náročné fyzicky, jiné
na spolupráci,
ale byly studenty i námi pedagogy hodnoceny
kladně. Studenti
si adaptační kurz
užili, zvláště kladně hodnotili posezení u ohně v kruhu. Z reakcí studentů, pedagogického sboru i lektorů vyplývá, že adaptační kurz splnil
svůj účel. Studenti si z adaptačního kurzu odvezli zážitky, poznali
kamarády i pedagogy, což jim pomůže ve studiu.
Text a foto: SOU Blatná
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ZVOLENÍ KRAJŠTÍ ZASTUPITELÉ
V Jihočeském kraji se rodí koalice ODS, TOP 09 s KDU-ČSL, ČSSD a Jihočeši 2012, která bude mít většinu 29 mandátů z celkového počtu
55 a hejtmanem se stane MUDr. Martin Kuba z ODS. V opozici by pak zůstalo ANO, STAN a Piráti.
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Zpracováno dle stránky https://www.volby.cz Českého statistického úřadu.

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

Centrum LOCIKA nabízí

Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22

MOŽNOST
OKAMŽITÉ
ANONYMNÍ
POMOCI

Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz .
– HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy,
chaty, byty, pozemky, lesy … Blatensko i kdekoliv jinde.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.
Prezentace na nejvýznamnějších realitních serverech
a právní servis ZDARMA! Ocenění nemovitostí.
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, kupní, směnné...
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle
působící realitní kanceláře v regionu.
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

Pokud Vy nebo někd
o ve Vašem
okolí zažívá v rodině
násilí.
Přímá podpora pro děti a rodiče,
poradenství pro učitele a odborníky.
VOLEJTE...
poradenskou linku DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ
tel.: 601 500 196
(Po–St: 9–11 h a 15–17 h)
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@ PIŠTE...
na mail: poradna@centrumlocika.cz
na chat na webu: www.detstvibeznasili.cz
PŘIJĎTE...
k nám na adresu:
Centrum LOCIKA, Umělecká 6, Praha 7
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Generace
Jak dlouho trvá dospívání? Kdy je člověk
natolik starý, že přestane popostrkovat čas
před sebou a začne se dívat i zpátky? Kdy
začne vzpomínat? Kdy si začne uvědomovat,
že nežije jen v přítomném čase, že na světě
byl někdo před ním a nejspíš bude i po něm?
Kdy zjistí, že je otiskem svých rodičů, a kdy
mu to přestane vadit? Otázky, které by uměl
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soubory Stíny a R6b-Y znovu potvrdila,
že se na svět i za fotoaparátem dívá očima
výtvarnice. Michal představil své nejlepší

Dokumentární fotograf Michael Hanke před
svými fotografiemi v Městském muzeu Blatná.
Foto Zdeněk Kamrla

Každoroční výstava Otevřené scény v sále domu
U Bílého lva. Foto Zdeněk Kamrla

zodpovědět dětský psycholog, sociolog nebo
rodinný terapeut. A přesně takové naraﬁčili
pořadatelé letošního Blatenského fotofestivalu, když zadali téma Generace. A jak se s nimi
vypořádali fotografové?
Hned první výstava nazvaná Jiří Hanke
a Rodinné balení nenechala nikoho na pochybách, že existuje síla genů i rodinného
prostředí, ale také že každý člověk je originál.
Na vernisáži před diváky předstoupili fotograf, kurátor a galerista Jiří Hanke, malířka,
básnířka a fotografka Jiřina Hankeová, jejich
syn dokumentární fotograf a několikanásobný držitel prestižních ocenění Czech Press
a World Press Photo Michal Hanke, dcera
klavíristka, skladatelka a fotografka Lucie

Oceněný soubor na World Press Photo - Michael
Hanke, Nikdy ho neviděli brečet (2018)

Halamíková, a vnuci –studenti Dominik
Hanke a Vojtěch Halamík. Na výstavě byly
prezentovány i fotograﬁe zakladatele rodu,
amatérského fotografa Jiřího Hanke seniora.
Co osobnost, to jiný způsob vyjádření, ale také
ledacos společného. Manželé Hankeovi na fotofestivalu vystavují pravidelně už od roku
2014; Jiří tentokrát představil další ze svých
ceněných časosběrných souborů nazvaný
Otisky generace, vypovídající o proměnách
doby i mezigeneračních vztazích prostřednictvím fotograﬁí rodičů a dětí na pozadí pro
ně typického domácího prostředí pořízených
v rozmezí několika let. Do souboru samozřejmě zahrnul i svoji rodinu. Jiřina výtečnými

fotograﬁe z oceněných, emocemi hýřících
souborů Taneční zábavy seniorů, Šachové
turnaje mládeže a ze série Nikdy ho neviděli
brečet, jež je poctou věnovanou para hokejistovi Zdeňku Šafránkovi, stejně jako všem
handicapovaným, kteří to nevzdali. Výstavu
doplnil prezentací objasňující okolnosti
vzniku jednotlivých fotograﬁí i jeho vztah
k fotografovaným, ale ochotně a otevřeně
se rozhovořil i kdykoli mimo přednášku.
Zahanbit se nenechali ani ostatní členové
rodiny, Lucie fotkami z prostředí taneční konzervatoře, Dominik barevnými dokumenty ze
světa letectví v nichž účelně využil možností
soudobé techniky i svůj pozorovací talent,
a Vojtěch experimenty se světlem v čase.
Ze zcela jiných východisek vznikaly snímky další výrazné postavy české fotograﬁcké
scény Báry Prášilové. Ta na sebe při své prezentaci prozradila, že ji od dětství přitahovala
krása ve spojení s divností a že vždy toužila
dělat věci co nejdokonaleji. Už jako velmi
mladá se zadlužila, aby mohla fotit vysněným
švédským aparátem Hasselblad, a předsevzala
si, že dosáhne tehdy nedostižného uveřejnění
své fotograﬁe ve ﬁremním kalendáři Hasselblad Masters. A to se jí – kromě získání mnoha
dalších ocenění – také podařilo! Z počátečního hledání a pokusnictví vyvinula metodu
typickou spíš pro scénograﬁi, která začíná
kresbou vymyšlené situace, pokračuje výrobou rekvizit , sháněním, oblékáním, líčením
a aranžováním účinkujících a končí fotografováním. Výsledné fotograﬁe mají několik

Bára Prášilová na své výstavě ve Starém paláci
zámku Blatná

společných rysů: kompozici na střed vizuálně
jednoduchého, od detailů oproštěného prostoru, neobvyklou nebo výraznou kombinaci barev, dokonalé provedení a humor balancující
mezi absurditou a morbiditou. Svůj typický
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rukopis fotografka předvedla i na vystaveném
souboru s názvem Circles, sestaveném ze
starších i zcela nových fotograﬁí , v nichž si
pohrává s tvary a funkcí různých věcí, jako
je Meteorologická ponožka, nebo se zamýšlí
nad vztahy v rodině, mezi pohlavími i životní
rolí ženy. Není náhodou, že se tato typická
představitelka generace X výtečně uplatnila
v oblasti tuzemského designu, propagace a reklamy a v současnosti vystavuje i v módních
metropolích, jako jsou Paříž nebo New York.
Nelze si také nevšimnout, že její fotograﬁe
jsou jako stvořené pro symbiózu se soudobými módně chladnými šedavými interiéry.
Honza Sakař ještě studuje na Institutu
tvůrčí fotograﬁe v Opavě, přesto je již fotografem známým a vyhledávaným v uměleckém
prostředí i mezi širší veřejností. Na rozdíl
od předchozí autorky s oblibou používá historické fotograﬁcké procesy i staré výtvarné
formy. V ateliéru na pražském Újezdě vytváří
portréty pomocí starodávné techniky koloidního procesu na černém plechu a následné
digitální reprodukce zachyceného obrazu

Tiché portéry v zámeckém Konibaru od
Fotografa na plech - Honzy Sakaře.
Foto Kamila Berndorﬀová

uhlíkovým pigmentem na modiﬁkované inkoustové tiskárně. Výsledné velkoformátové
tisky okouzlují uklidňující estetikou zašlých
časů i upřenými průzračnými pohledy fotografovaných. V Blatné se Honza tentokrát
představil souborem příznačně nazvaným
Tiché portréty. Staré výtvarné techniky k pohledu do minulosti využily také fotografky
Zuzana Fajmonová, která technikou barevné
domalby fotograﬁckého podkladu vytvořila ﬁktivní portrétní soubor Šlechtický rod
Fajmonů, a Dagmar Skořepová, která použila
náročnou techniku olejotisku v sérii zobrazení
starých předmětů nazvaném Němí vypravěči.
A ještě jedna zmínka o portrétní fotograﬁi. K nedožitým devadesátinám fotografa
Miloně Novotného vydalo nakladatelství
KANT ve spolupráci s fotografkou Danou
Kyndrovou knihu Hudebníci 70. – 80. léta,
která čerpá z autorových archivních snímků
pořízených v normalizačních letech pro Svaz
českých skladatelů a koncertních umělců, kdy
autorovi bylo režimem zakázáno publikování
volné tvorby. Knihu, která je cenným zdrojem
portrétů jedné generace hudebníků, pokřtila
Dana Kyndrová v rámci vernisáže v blatenském Infocentru.
(pokrač. na str. 6)
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Generace (pokr. ze str. 5)

Připomeňme si, že fotografka stála před
několika lety také za blatenskou výstavou Novotného vysoce oceňovaného fotograﬁckého
souboru Londýn, který vyšel knižně v období
pražského jara.
Milou výpravou do oblasti mezigeneračních vztahů se stala výstava Otcovská
láska příhodně umístěná do prostoru rodinné
Kulturní kavárny Železářství u Šulců. Autory
fotograﬁí byli vítězové jednotlivých věkových
kategorií fotosoutěže, která si dala za cíl
ukázat, že i mezi otci a jejich dětmi panuje
láska srovnatelná s častěji a samozřejměji
zobrazovanou láskou mateřskou. Fotosoutěž
uspořádala Škola kreativní fotograﬁe v Praze
s ﬁrmou KNAP HOLDING SE. I na Otevřené
scéně fotofestivalu patřil k nejdojemnějším
cyklus Sbohem táto mimoděk dokumentující
vztah otce a syna. Autor Zdeněk Kamrla deníkovými fotograﬁckými záznamy své rodiny
v adventním čase roku 2019 vytvořil současně
záznam posledních dnů svého vážně nemocného otce, jehož život se těžko uvěřitelnou
shodou okolností završil v poslední hodině
silvestrovské noci. Vzpomínkou na rodinné
prostředí byly také intuitivní fotografické
koláže zobrazující osobnosti jednotlivých
členů rodiny Lenky Pužmanové, která je
členkou uskupení Skupinaneskupina a už
loni se s výtečným výsledkem ujala graﬁcké
úpravy fotofestivalového katalogu. Další
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z autorek Otevřené scény Jaroslava Novotná
svůj soubor černobílých fotograﬁí, dokumentující radostně láskyplný vtah mezi klientem
hospice Dobrého pastýře v Čerčanech a dívenkou narozenou s Downovým syndromem,
okomentovala slovy: Největším handicapem
je neschopnost milovat. V tomto ohledu je
Kačenka naprosto zdravá žena. V hospici
dobrovolně slouží ve jménu caritas – lásky
a milosrdenství... A pokud jsme se zastavili
u Otevřené scény, je třeba zmínit i fotograﬁe
ze zcela jiné tematické oblasti, výmluvně
zobrazující nepřenositelnou a často po léta
zamlčovanou životní zkušenost generace
přeživších pobyt v koncentračních táborech
druhé světové války. Autor Jan Sucharda,
který se nemohl zúčastnit vernisáže, svůj
závažný soubor přiblížil prostřednictvím
telefonického vstupu.
K lepšímu pochopení nejrůznějších významů slova generace i k orientaci v sociologických pojmech generace X, Y, Z přispěl
odborně sociolog, fotograf, básník a studenty
fotografie nad jiné oblíbený pedagog Jiří
Siostrzonek, a humorně výtečný moderátor,
komentátor a tvůrce hudebně fotograﬁckých
Fotojatek a jejich Ozvěn Honza Flaška. Symbolickým duchovním vrcholem generačního
setkání se stala výstava Tváře století fotografa
a sociálního antropologa na volné noze Jana
Langera. Jeho komparativní dyptichy stoletých lidí sestávající z archivního portrétu

Skaut v Blatné – Jak na to?
17. září 2020 bylo možné po mnoha letech
vidět v ulicích Blatné skautské šátky. Členové
skautského oddílu z Rožmitálu pod Třemšínem odpoledne na několik hodin ovládli
lesopark na Vinici, v blízkosti Vily Fialy,

se svou hrou inspirovanou cestou pana Lva
z Rožmitálu a Blatné – letos totiž uplyne 555
let, co pan Lev vyrazil z Čech až na konec světa. Jeden dvanáctiletý účastník popsal odpoledne takto: „Od 3 hodin probíhala na Vinici
hra, obnášející obejití celého lesoparku jako
poselstvo českého krále a po cestě zkoušet
různé aktivity (psaní brkem, běh s čajem, nebo
výroba pečeti). Hra probíhala do 5-ti hodin
a za tu dobu přišlo asi 20 lidí.“
Na hru v terénu navázala pak od 17 hodin
prezentace skautingu v kavárně V Podzámčí.
Tomáš Brettl z rožmitálského oddílu představil zájemcům z řad blatenské veřejnosti
jeho činnost. Na příkladu jednoho oddílu

jsme mohli vidět, co skauting nabízí dětem,
jejich rodičům i celému městu, srovnatelnému
velikostí i historií s Blatnou – vedle několika
fungujících družin i pravidelné akce pro veřejnost, příměstské letní tábory, dobrovolnickou
práci pro místní komunitu a mnoho dalšího.
Promluvili i dva zástupci vedení spolku
Junák – český skaut Marek Lukáš a Tomáš
Chmelík o možnostech obnovení či založení
oddílu, o metodické a ﬁnanční podpoře, kterou
je ústředí schopné zajistit. Mezi přítomnými
se pak rozproudila debata točící se hlavně
kolem toho, jak na to, a Kamila Berndorﬀová
připomněla historii skautů v Blatné. Je evidentní, že v našem městě je nač navazovat
a mnozí by navázání uvítali.
Co tedy s tím? V první řadě je potřeba
najít dospělé, kteří mají chuť, zájem a čas
se věnovat vedení skautského oddílu.
Mohou to být ti, kteří v blatenském skautu
vyrostli. A také ti, kteří se sem přistěhovali
a skauty se stali jinde. A někteří nemusí mít
se skautingem dřívější zkušenost. Jen nás
musí být pět až deset. Musíme se sejít a mít
skutečnou chuť skauting v Blatné oživit.
Pomoc od vedení Junáka bude následovat,
dokonce by mohl dočasně dojíždět zkušený
vedoucí z jiného oddílu, který by pomohl
s náborem, rozjezdem oddílu a školením
nových vedoucích.
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z dob jejich mládí a soudobé fotograﬁe, doplněné drobným sociologickým dotazníkem,
vyvolávají hluboké zamyšlení nad plynutím
času, životními hodnotami nebo proměnou
lidské osobnosti v jednotlivých fázích života. Intenzivní prožitek byl umocněn i díky
Honzovi Flaškovi, který v rámci Ozvěn
Fotojatek vykouzlil zázračné omládnutí staroušků za pomoci prolínání obou fotograﬁí.
Náladu plnou souznění a tichého porozumění
před vstupem do kaple sv. Michaela, kde byl
soubor vystaven, stejně jako při všech dalších
zastaveních, navodila zpěvem starobylých
lidových balad performerka Ewa Žurakowska.
Co říci závěrem? Ačkoli téma Generace
nebylo nijak úžeji vymezeno, zcela stranou
pozornosti fotografů zůstaly generace technických vynálezů i generace chápané v ryze
přírodovědném smyslu. V hledáčku jejich
objektivů zcela suverénně stanul člověk se
svým nekonečným hledáním životních pravd
a jistot a věčnými pochybnostmi o smyslu
života. A pak že nám vládne technika! Zbývá
jen konstatovat, že patnáctý ročník Blatenského fotofestivalu pořádaný Centrem kultury
a vzdělávání Blatná a fotoklubem KAMFO
Blatná se navzdory všem epidemiologickým
překážkám nadmíru vydařil. Některé z fotograﬁíí si lze ještě během října prohlédnout
v Městském muzeu Blatná a Infocentru.
Pro Blatenské listy napsala v září 2020
Iva Capoušková
Takže pokud chceme, aby děti z Blatné
a okolí mohly chodit do skautského oddílu,
je to čistě na nás. Spolek navíc, z. s. dal první
impuls tím, že zorganizoval setkání s rož-

mitálskými skauty a zástupci vedení. Jeho
členům patří veliký dík, že toto téma otevřeli.
Co bude dál, záleží na každém z nás. Zda
jsme ochotni obětovat trochu svého pohodlí
pro dobrou věc.
Jste odrostlí skauti? Nebo chcete, aby
se skauty staly vaše děti? Jste ochotni
tomu věnovat trochu svého času a v týmu
něco udělat? Ozvěte se nám do konce října na telefon 723 809 110 nebo na email
pa.cernochova@post.cz. Spojíme se s vámi
a do konce roku naplánujeme společné setkání, na kterém se společně dohodneme,
jak dál.
Na setkání se těší
Pavla, Tereza, Giuseppe a Drobeček
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Den otevřených dveří ve STATIONU 17 NZDM PREVENT
Ve čtvrtek 24. 9. 2020 se v našem zařízení uskutečnil Den otevřených dveří u příležitosti Týdne nízkoprahových klubů, pod
záštitou České asociace streetwork.

V průběhu akce se pracovníci v klubu
věnovali především dětem z Blatné, které
si vyzkoušely některé volnočasové aktivity,
nebo aktivity zaměřené na prevenci závislos-

ti na omamných a psychotropních látkách.
Zkusit si mohly slalomy, kreslení nebo
podpisy na papír s pomůckami simulujícími
zkreslené vidění po požití alkoholu nebo
některých jiných omamných látek.
Náš nízkoprahový klub navštívila i paní
starostka Kateřina Malečková a pracovníci
sociálního odboru města Blatná, se kterými
bylo možné pohovořit o situaci dětí a mládeže v Blatné na neformální úrovni.
Podobně jako u dětských návštěvníků,
i u těch dospělých měl úspěch slalom se
speciálními pomůckami, které mají za účel
přiblížit rizikovost zneužívání alkoholu či
jiných omamných a psychotropních látek
v běžném provozu – chůze, psaní, kontakt
s jinými lidmi apod.
Ačkoliv nabídku dne otevřených dveří
letos nevyužila žádná z místních základních

nebo středních škol, věříme, že svoji stopu
v podobě rozšíření povědomí o službách

nízkoprahových klubů v České republice,
jsme alespoň u výše zmíněných návštěvníků
zanechali.
Pracovníci STATION 17 NZDM PREVENT
v Blatné
PREVENT 99 z.ú.

Hold Christianu Battagliovi – prvnímu rytíři jihočeské cyklistiky
aneb i v pětaosmdesáti se dá „dělat“ kolařina!
(Dokončení z minulého čísla)
Prostě si ho navlékl okolo těla a takhle
šlapal až do Bratronic!“, směje se Ladislav
Šilhan. V jeho pozůstalosti se dochovala
i peněženka s logem Olympijských her
v Berlíně 1936. Její zachránce ji převrací
pomalu ve vrásčité ruce a vzpomíná: „Tam
měl Christian také startovat. Jenže těsně před
olympiádou si zlomil ruku. A tak se tam i se
sádrou vydal na kole aspoň jako turista. Tuhle
portmonku si tam koupil jako suvenýr. Nenadál se tehdy, že ho přežije,“ povzdychne. Pak
už zase ladí na veselou notu: „Pro Christiana
bylo typické, že do zaměstnání ve Strakonicích jezdil zásadně na kole. Vždycky a za každého počasí. Když napadl sníh, počkal jen,
až mu autobus vyjede koleje a pak se v nich
vydal za ním. Nikdy by do autobusu nesedl.
Pokládal by to za osobní prohru a ponížení.“
I Christianova sestra Blanka byla originál
každým coulem a tak se rozhovor nemohl
alespoň částečně nestočit i k ní: „Oni Christian
a Blanka byli náramně vzdělaní, oba plynně
hovořili pěti jazyky. Jednou na bratronický
zámek, kde byly všem lidem dobré vůle dveře
otevřeny dokořán, přijel jistý inženýr Mišinger. Povídali si s Blankou, ta pak najednou
nakvašeně vstala a odcházela pryč. Ptám se
jí: „Co se stalo ?“ Ona jen mávla rukou a zabublala: „Co s takovým nevzdělancem! Vždyť
on ani neví, že zemská osa je nakloněna o 6,
5 stupňů. No, co na to říci ?“
Týden předtím, než v lesíku „Tisovík“
za Strakonicemi 24. srpna 1991 lidového barona v jeho 77 letech srazila ze sedla srdeční příhoda a z jeho těla pak během nelidsky krátké

chvilky vyprchal život, potkal Ladislav Šilhan
Christiana na Padrťských rybníkách. „To už
měl vážné problémy se srdcem. Otékaly mu
nohy, najednou nedokázal pokořit kopce,
co mu dříve nebyly žádnou překážkou. Ale
do poslední chvilky zdravotní nepohodu tajil.
Když už musel kolo vést, na něco to svedl,“
uvádí smutně Ladislav Šilhan.
Do Bratronic na pozvání organizátorů
akce i tentokrát přijel emeritní senátor a velký
přítel rodiny Battagliových ing. Josef Kalbáč
z Třebohostic. U čestného pomníku Christiana
zavzpomínal veřejně na tyto vzácné lidi. Jeho
projev byl doslova balzámem na duši pro
všechny, kteří měli tuto osobnost závodní cyklistiky rádi nebo o ní třeba jen slyšeli či četli.
V pelotonu se v roli aktivního jezdce
objevil rovněž starosta městyse Radomyšl
a kandidát do senátu Luboš Peterka. Všichni
přítomní vřele ocenili, že propotil dres a poladil formu společně s nimi, bok po boku.
Stejně vřele tak přijali jeho proslov a hold
bratronickému fenoménovi.
„Sport je moje životní vášeň. Dělal jsem
snad všechny sporty, včetně šachů, ve kterých
jsem dokonce ve 3. třídě vyhrál turnaj celé
školy žáků 1. až 9. třídy. Závodně jsem hrál
fotbal a nohejbal.Zúčastnil jsem se mnoha
amatérských turnajů v tenise, několik jich
i vyhrál.Nyní je pro mě alfou a omegou zdravého pohybu právě cyklistika, v zimě chodím
do ﬁtka,“ svěřil se Luboš Peterka. Ke světlé
památce Christiana Battaglii ho váže ještě jiné
pouto než to sportovní: „Rodina Battagliů si
prošla očistcem, když byla v době komunismu
perzekuována a zámek jim byl zestátněn. Bo-

hužel podobný osud potkal i moji rodinu, oba
dědové byli sedláci.“ Když se vyřkne jméno
Battaglia, Luboše Peterku ihned napadne
následující: „Šlo o člověka, který přestože
musel bojovat proti zlu a čelit nepřízni osudu,
se nenechal nikdy zlomit. Možná to byla právě
cyklistika, která mu pomáhala se s tím vším
vyrovnat.“ Sám úspěšný komunální politik
ročně zláme vaz 3000 kilometrům: „Letos
jsem je měl výjimečně najety už v srpnu.“
Poslední zastávkou pak bylo místo, kde
Christian Battaglia vydechl naposledy. Jeho
kamarádi tam již před lety vztyčili kříž a dodatečně pietní místo ještě upravili. Odtud
již všichni nositelé Christianovy pochodně
dupali do pedálů po vlastní ose, podle svých
sil a možností.
V Buzicích se jich ujali členové místního hasičského sboru, kteří u své zbrojnice
s předstihem postavili velký stan a uvnitř pak
nabízeli občerstvení, co hrdlo ráčilo. Byla to
ta nejhezčí tečka, jaká mohla unavené a potem
zborcené jezdce čekat. Ten, kdo měl zájem, se
ještě mohl vydat na prohlídku středověké tvrze na konci vsi. Nejmladší a nejstarší účastníci
ženské a mužské kategorie nádavkem obdrželi
skleněné poháry a veřejné uznání.
Poznámka: Pořadatelé touto cestou děkují
obci Buzice za ﬁnanční příspěvek na tuto akci.
Dále členům a vedení SDH Buzice za zajištění
občerstvení a zázemí v odpoledních hodinách,
majiteli hostince „U Čiláka“ za totéž v hodinách dopoledních. V neposlední řadě pak patří
dík nájemci buzické tvrze Zdeňku Sedlákovi
za možnost prohlédnout si památku uvnitř.
Vladimír Šavrda

Číslo 17 / strana 8

Blatná 9. října 2020

Ročník 31 (41)

Milé čtenářky, milí čtenáři, s blatenským rodákem Janem Károu, geografem a posléze diplomatem a velvyslancem ve službách České
republiky, jsme domluvili seriál příspěvků do Blatenských listů. Měly by to být především úvahy a komentáře k tomu, co čte a popřípadě k tomu, co kolem sebe vidí. Jan Kára v poslední době pobývá hodně v Blatné, a tak si slibujeme, že se jeho úvahy nevyhnou ani
rodnému kraji. Rubrika se bude nazývat „Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára“ a její úvodní příspěvek přinášíme v tomto čísle.

Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
nedávno mě napadlo, že bych mohl
nějak navázat na svůj
30 let starý a zatím
jediný příspěvek
do Blatenských listů
(„Orba křížem“ z roku
1990); souvisí to s tím,
že jsem začal v Blatné
opět trávit poměrně
dost času a z převážně virtuálního Blateňáka
se stávám Blateňákem fyzicky přítomným.
No a ještě než jsem ten nápad stačil rozvinout,
potkal jsem Blanku a Zdeňka Malinů a ti
mě oslovili prakticky se stejnou myšlenkou.
Dohoda byla rychlá: mám psát o tom, co čtu.
To zní dobře, ale zas tak jednoduché to není.
Přeci nebudu podsouvat čtenářům „výpisky
z četby“, nějaké opisy stručných obsahů, tak
jak jsme to dělali kdysi ve škole (dnes s internetem by to navíc byla úplná hračka). Asi
bych měl spíše sdílet své úvahy a reﬂexe, inspirované tou kterou knihou, a možná i jinými
texty - novinovými články, koronavirovými
vyhláškami, volebními brožurkami a podobně. A někdy bych se třeba mohl obejít úplně
bez textu…. Dospěl jsem zkrátka k tomu,

že zkusím psát o tom, co čtu, co mě při tom
napadá, a vůbec o čem přemýšlím.
Hned na začátek musím přiznat, že nejsem
až tak velký čtenář (natož myslitel). Doba,
kdy jsem na základní škole hltal snad desítky
titulů z edice „Knihy odvahy a dobrodružství“
či Verneovek je ta tam, pohřbena pod nánosem
následujícího půlstoletí. Ale čtu, a nejen noviny a brožurky. Je to možná trochu podivná
směska, hodně jsou v ní zastoupeny staré
knihy o ještě starší historii, zhruba stejnou
(v poslední době výrazně narůstající) část
tvoří literatura regionální se vztahem k Blatensku se širokým okolím, a ještě také knihy
s vazbou na mé profese geografa a diplomata
(zajímá mě zejména geopolitika).
Zbytek je všehochuť, v níž až na výjimky
chybí například beletrie či detektivky, o kuchařských knihách a návodech na šťastný
život nemluvě. Ale snad vydržím s touto rubrikou nějaký čas, a vy si obrázek uděláte sami.
A čím chci začít? V tom mám celkem
jasno: Ladislavem Stehlíkem a jeho Zemí
zamyšlenou.
Tuhle „regionální bibli“ určitě všichni
znáte, a pokud ne, zkuste to rychle dohnat.
Mě provází životem už desítky let. Kdysi

jsem ji se zájmem, ale bez valného nadšení
přečetl; a později jsem si k ní hledal cestu
dosti složitě. Vozil jsem ji všude, byla se mnou
v New Yorku, Stockholmu i v Ženevě, ale
zůstala jen relikvií, podobně jako „kus rodné
hroudy“ (opravdové hroudy ornice), kterou
jsem míval ve sklenici od kompotu. Vícekrát
jsem se snažil do té knížky začíst, ale v těch
dálavách to jaksi nešlo, ztroskotával jsem
zejména na lyrických pasážích, ale i celkově
se to jaksi mentálně nepropojovalo. Ostatně
neoslovil mě ani starověký cestovatel Pausaniás - Stehlíkův údajný literární vzor - se
svými obrazy antického Řecka, zachycenými
před bezmála dvěma tisíciletími; kdybych tu
knihu držel v ruce v Athénách, mohlo to být
ovšem docela jinak.
Teprve po návratu do Čech se totiž vše
změnilo. Bez velkého očekávání jsem jednoho večera v Blatné vzal Zemi zamyšlenou
do ruky a ejhle, byl jsem naladěn do té správné
tóniny, jiskra přeskočila, a už jsem putoval
s básníkem na jeho cestách naším krajem.
Tolik tedy na úvod. Nad Zemí zamyšlenou
se zamyslím příště, a možná ne naposledy;
ale záhy přijde řada i na další tituly a na další
úvahy.
Hezký den přeje
Jan Kára

Povídání o výletních restauracích
bude!
Milí příznivci našich setkání v kavárně v Podzámčí,
v březnu letošího roku jsme Vás na těchto stránkách
lákali na přednášku pana Mgr. Tomáše Dvořáka, vedoucího oddělení vědy a výzkumu Muzea hlavního města
Prahy. Ze známých důvodů se přednáška v březnu
uskutečnit nemohla. Našli jsme pak náhradní termín
ve čtvrtek 15. října.
Ani současná situace však pořádání společenských
akcí nepřeje. Přesto jsme se rozhodli přednášku v naplánovaném náhradním termínu uskutečnit. Kapacita
bude omezena. Chceme proto tímto ty z Vás, kteří plánujete vyrazit ve čtvrtek 15. října od 17 hodin do kavárny
v Podzámčí na přednášku Ven z dusné Prahy. Třeba až
do Blatné, abyste si předem zarezervovali své místo
na tel. 723 809 110. Povídání pana Dvořáka o výletních
restauracích v Praze a okolí kolem roku 1900 Vám bude
odměnou.
Děkujeme Vám za stálou přízeň našim pořadům
na podporu záchrany a veřejného využití vily Fialy
a vznik rozária na Vinici. Těšíme se na setkání nejen
ve čtvrtek 15. října, ale i na našich dalších akcích!
Přejeme vám pevné zdraví.
Za navíc z.s. Pavla Váňová Černochová
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u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce
10. – 11. 10.
DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ
Městské muzeum Blatná
O víkendu 10. – 11. října probíhají v Jihočeském kraji DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ.
Pouze jednou za rok máte možnost navštívit
v polovině října některý z vybraných sta ateliérů a osobně se tak potkat s umělci, kteří
žijí a tvoří v jižních Čechách. Poznejte práci
výtvarníků, řemeslníků, designérů či architektů. Městské muzeum Blatná bude
pro vás v rámci DOA otevřené zdarma.
Plánovaná komentovaná prohlídka s Jiřím Hankem bohužel neproběhne kvůli
koronavirovým opatřením. Děkujeme za
pochopení.
Na stránkách www.dnyotevrenychatelieru.
cz naleznete další zapojené ateliéry umělců, ale i muzea a galerie. Na Blatensku to
jsou: Josef Synek, Jitka Křivancová, Sedlická krajka. Katalog zapojených ateliérů k dostání zdarma v Infocentru.

10. 10. SOBOTA | PŘESUNUTO
POCTA EVROPSKÝM MISTRŮM DUCHOVNÍ HUDBY BAROKA A ROMANTISMU
Kostel sv. Jana Křtitele v Paštikách

Vystoupí Irena Pohl Houkalová – soprán,
Přemysl Kšica – varhany
Program: J. S. Bach, M. Reger, L. Vierne,
C. Franck, F. M. Bartholdy, A. Dvořák, L. Janáček
Pro informace o náhradním termínu
sledujte facebookovou stránku Kostel
Paštiky, nebo využijte e-mail sisicaso@
gmail.com.

11. 10. NEDĚLE | ZRUŠENO
JANA VLKOVÁ – KYTKY K JÍDLU
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

12. 10. PONDĚLÍ | ZRUŠENO
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

15. 10. ČTVRTEK | 17:00 |
TOMÁŠ DVOŘÁK: VEN Z DUSNÉ
PRAHY. TŘEBA AŽ DO BLATNÉ.
VÝLETNÍ RESTAURACE V PRAZE
A OKOLÍ KOLEM ROKU 1900
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16. 10. PÁTEK | ZRUŠENO
UŽ JSME DOMA + MOREK
Hospoda U Datla
Koncert kapel

18. 10. NEDĚLE | ZRUŠENO
CESTOPOVÍDÁNÍ – KAMILA BERNDORFFOVÁ – INDIE –
Jiná země jiný mrav aneb Evropan v omylu
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

21. 10. STŘEDA | 19:00 |
ČTYŘI ŽENSKÉ ARCHETYPY – KURZ
SEBEPOZNÁNÍ
Blatná
Aktuální info na www.masazeslunecnice.cz

24. 10. SOBOTA | 10:00 – 17:00 |
BACHOVA KVĚTOVÁ TERAPIE
Blatná
Harmonizace psychiky přírodní cestou
Aktuální info na www.masazeslunecnice.cz

24. 10. SOBOTA
SONGS FOR UTOPIA + COCK-A-HOOP + JAKOFAKT

Kavárna V Podzámčí
O fenoménu výletních restaurací na počátku
minulého století, ale také o vrchním kavár-

Hospoda U Datla
Koncert kapel
Konání dle aktuálních nařízení vlády, in-

ny Union Františku Paterovi, který v Blatné
strávil konec svého života, pohovoří Mgr.
Tomáš Dvořák, vedoucí oddělení vědy
a výzkumu Muzea hl. m. Prahy.
Bližší info a rezervace na tel. 723 809 110.
Vstupné dobrovolné

formace u pořaDatla.

25. 10. NEDĚLE | 19:00 |
KAVÁRENSKÉ KINO | McQUEEN
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Konání dle aktuálních nařízení vlády, sledujte web www.ckvb.cz.
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Dokumentární | Velká Británie 2018 | 111
min. | titulky | do 15 let nevhodné
Film McQueen sleduje mimořádný osud
jednoho z nejvýraznějších umělců našeho
tisíciletí, který v 27 letech stanul v čele Givenchy, aby následně založil svou vlastní
úspěšnou módní značku. Příběh Alexandera McQueena je moderní, leč poněkud gotická pohádka o obyčejném chlapci z dělnického východního Londýna, který spoutal
vlastní démony a stal se globální hvězdou
módního návrhářství.

28. 10. STŘEDA
VZPOMÍNKA K 102. VÝROČÍ VZNIKU
SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA
U sochy Svobody

Kino
Pro informace o promítání sledujte www.
ckvb.cz/kino/program-kino/ .
V době uzávěrky tohoto čísla Blatenských listů bylo možné navštěvovat kino
sice s rouškou, ale bez dalších větších
omezení. Program a režim kin i kina našeho však není v těchto časech odvislý
pouze od vládních nařízení, ale rovněž
od postupu distributorů. Již u několika
titulů se v tomto roce stalo, že byla odložena jejich premiéra, kvůli obavám
tvůrců a distributorů z podstatně menší
návštěvy a tím pádem z obrovských ﬁnančních ztrát.
Pokud tedy plánujete v nejbližší době navštívit kino, určitě si v den představení
ověřujte, zda bude titul promítán.
Ať už to bude v našem kině, nebo kdekoliv jinde.
Děkujeme za pochopení.

9. 10. PÁTEK | 20:00 |
TENET
Akční/drama/sci-ﬁ | USA 2020 | 150 min. |
titulky | mládeži do 12 let nevhodné | 120 Kč

14. 10. STŘEDA | 19:00 |
NOVÍ MUTANTI
Horror/sci-ﬁ/akční | USA 2020 | titulky

16. 10. PÁTEK | 20:00 |
KAREL
Dokumentární | Česko 2020 |127 min. | 130 Kč

21. 10. STŘEDA | 19:00 |
ŽÁBY BEZ JAZYKA
Drama | Česko 2020 | 116 min. | mládeži do
15 let nepřístupné | 120 Kč

23. 10. PÁTEK | 20:00 |
PRO BALÍK PRACHŮ
Akční/krimi/drama/thriller | USA 2020 | 92
min. | titulky | mládeži do 12 let nevhodné
| 120 Kč

28. 10. STŘEDA | 19:00 |
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Pohádka/fantasy/komedie | Česko 2020 |
115 min. | mládeži přístupné | 120 Kč

30. 10. PÁTEK | 20:00 |
KRÁLÍČEK JOJO
Komedie/drama/válečný | USA/Nový Zé-

Blatná 9. října 2020
land/Česko 2019 | 109 min. | mládeži přístupný | titulky | 120 Kč

Komunitní centrum
13. 10. ÚTERÝ | ZRUŠENO
VOLÁNÍ MATO TIPILA, cestopisná
přednáška pana Zdeňka Vacka
Kavárna

16. 10. PÁTEK | ZRUŠENO
JEDNÁME O NÁHRADNÍM TERMÍNU
ŠICÍ WORKSHOP
Velká klubovna

18. 10. NEDĚLE | ZRUŠENO
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU | OTAVANKA
Velký sál
Zakoupené vstupenky vracejte zpět v IC
Blatná.

20. 10. ÚTERÝ | 10:00 – 15:00 |
BURZA ŠKOL
Velký sál a kavárna
Prezentace středních škol a učilišť, určena
žákům základních škol a jejich rodičům.
O pořádání se rozhodne na základě doporučení a nařízení spojených s aktuální
epidemiologickou situací. Sledujte www.
ckvb.cz.

22. 10. ČTVRTEK | 16:00 – 18:00 |
MINIKURZ VYPRÁVĚNÍ
s Martinem Hakem
Kavárna
MgA. Martin Hak je lektor vypravěčských
dovedností a práce s příběhem. Živé vyprávění je divadlo v naší hlavě. Je to řemeslo, kterému se lidé učí, aby mohli sobě
i druhým lépe porozumět a sdělit jim své
příběhy, tak, jak chceme, aby byly slyšeny.
Přijďte na minikurz, kde se pokusíme vytříbit vaše vypravěčské dovednosti.
Kapacita 16 osob, přihlášky na kalousova@ckvb.cz, cena 150 Kč
O pořádání se rozhodne na základě doporučení a nařízení spojených s aktuální
epidemiologickou situací. Sledujte www.
ckvb.cz.

27. 10. ÚTERÝ | 16:00 – 19:00 |
WORKSHOP VÝROBY VÁNOČNÍCH
VĚNCŮ Z PEDIGU s Danou Koubkovou
Ateliéry
Pedig je přírodní materiál, jedná se o vnitřní část stonku ratanové liány neboli ratanu. Z pedigu se nechají vyrobit nejrůznější
koše, košíčky, věnce a mnoho dalších dekorací. Pod citlivou lektorskou rukou paní
Koubkové se i Vaše dílo jistě podaří. Přijďte
si techniku pletení z pedigu vyzkoušet a vytvořit si originální vánoční výzdobu.
Kapacita 10 osob, přihlášky na kalousova@ckvb.cz, cena 150 Kč

ATELIÉRY
Suterén
22. 10. | 14:00 | Malba / kresba s Lenkou
Pálkovou
Přihlášky| polickova@ckvb.cz
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Cena 100 Kč, každý pátý vstup 50 %

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
MLADŠÍ I STARŠÍ
Velká klubovna
Pořádá: STP Blatná

KAŽDÉ PONDĚLÍ A 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
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KAŽDOU STŘEDU | 18:30 – 19:30 |
ZUMBA
Velký sál
Lektorka: Martina Hovorková | 90 Kč / lekce

KAŽDÝ ČTVRTEK | 16:00 – 17:15 a 17:30
– 18:45 |
ÁJURJÓGA
Velká klubovna
Série 12 lekcí, cena 1400 Kč.
Přihlásit se můžete telefonicky 773978168,
Radoslav Nahálka. Kapacita kurzu je omezena max. 20 účastníků.

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.

1. 9. – 25. 10.
MILOŇ NOVOTNÝ:
Hudebníci 70. a 80. let
Infocentrum, Galerie v Íčku
Portréty ze světa hudby z chystané publikace o fotografovi Miloni Novotném, která
vzniká k jeho nedožitým 90. narozeninám.

16. 9. – 30. 10. | ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
NĚMEJCŮV ATELIER „K“ 10 LET
KCAŽ

19. 9. – 1. 11. ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
JIŘÍ HANKE A RODINNÉ BALENÍ
Městské muzeum Blatná

Blatná 9. října 2020
prostředí. Výsledkem je vzrušující obrazové
svědectví o tajích života. Jeho zákonitostech, náhodnostech, paradoxech, nadějích,
radostech, zklamáních…
Výstava dokládající, jak se profese, zaujetí či posedlost dokáží přenášet z generace na generaci. Jak se talent může
dokonce i „dědit“. A současně jak je každý
jedinec při tom při všem neopakovatelně
svůj.

3. 10. – 30. 12. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
MARTIN HAVEL – SVĚT OČIMA ŠESTILETÉHO FOTOGRAFA
KCAŽ, Galerie fotograﬁe Spektrum
Martin Havel fotografuje přibližně od svých
4 let. Že vzal do ruky fotoaparát, byl jistě
vliv svého dědečka a rodičů, kteří také fotografují. Vzhledem ke své tvorbě se již nyní,
ve svých šesti letech, stal nejmladším členem Fotoskupiny Spektrum Blatná. Martin
má neurovývojovou vadu mozku, která
způsobuje poruchu orientace prostorem i
časem, narušení komunikační schopnosti a
farmakorezistentní epilepsii. Jeho zdravotní znevýhodnění mu ale nebrání v tom, aby
se naplno věnoval svým největším koníčkům, kterými jsou plavání a fotografování.
Plavat se naučil sám v necelých pěti letech.
Nejčastěji fotografuje přírodu a květiny během výletů s rodiči. Často se opakují motivy
z Botanické zahrady v Praze.
Všechny vystavené fotograﬁe jsou bez
výrazných a zásadních úprav. Fotograﬁe
jsou jen v počítači mírně doostřené a někde upraven kontrast. Na úpravě fotograﬁí
se částečně podílel i sám autor. Ne, že by
v počítači upravoval fotku, ale tím, že vybíral snímky a ke každému snímku řekl, co
v motivu viděl. Texty k fotograﬁím citlivě
doplnila paní Jitka Dolejšová.

Číslo 17 / strana 11

Informace o(d) nás
Ve čtvrtek 1. 10. proběhla již tradiční komentovaná procházka městem s panem Mgr.
Jiřím Sekerou, jakožto doprovodný program k venkovní výstavě „Blatenské ulice v proměnách času“.
Výstavu v ulici Na Příkopech si můžete prohlédnout až do 31. 10. a v rámci ní jsme
navíc rozmístili po městě 14 informačních tabulek s texty a dobovými fotograﬁemi. Udělejte si procházku.

Jiří Sekera prováděl od 17:00 až do 19:30

Jiří Brynda přejmenovává nám. Míru zpět na
nám. Rudolfa Zdráhala

Venkovní výstava v ulici Na Příkopech

do 31. 10.
Výstava fotograﬁí od sedmi členů slavné
rodiny Hankeových.
„Otisky generace“ je název jedinečného,
dlouholetého a stále pokračujícího fotograﬁckého souboru Jiřího Hankeho. Na
portrétech rodičů s dětmi v něm autor sleduje rodové podobnosti i rozdílnosti, ale
i psychosociální vazby a vlivy rodinného

BLATENSKÉ ULICE V PROMĚNÁCH
ČASU
Venkovní galerie v ulici Na Příkopech
Rozšířená výstava do ulic města vám poodhalí příběhy blatenských ulic.

5. 10. – 29. 11.
KAMILA BERNDORFFOVÁ – FOTOGRAFIE
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

Čtrnáct míst s těmito infotabulkami můžete
potkat v ulicích města až do 30. 10.
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Blatná 9. října 2020

Ročník 31 (41)

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
Ź Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,
odvoz suti
Ź TATRA 815 sklápěč + hydraulická ruka
Ź
Ź

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

ZTENENÁ - PRÉMIOVÁ SKLA
ZA CENU
STANDARDNÍCH
PLATÍ I PRO
MULTIFOKÁLY

Space Solution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

BLATNÁ
*více info v prodejn

www.spacesolution.cz
+420 737 18 19 19

info@spacesolution.cz

Shazujeme
ceny
internetu

*Platí pro Hilux/Nulux v indexu lomu 1.6 s prémiovou AR úpravou za cenu 1.5 se stejnou úpravou AR, index lomu
1.67 s prémiovou AR úpravou za cenu 1.6 se stejnou úpravou AR, index lomu 1.74 s prémiovou AR úpravou
za cenu 1.67 se stejnou úpravou AR. Vztahuje se i na výmnu skel. Platnost akce od 1. 9. - 30. 11. 2020.

SUŠICE

BLATNÁ

T. G. Masaryka 12, tel.: 734154669

t. J. P. Koubka 86, tel.: 734154668

MLŀRG.Ï
PÝV¯ÏQÝ
Objednejte na:
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port
Paličák. Pekárková
překonala zranění
a stala se mistryní světa
Lékaři jí radili, aby sportovní kariéry zanechala. Eliška Pekárková na to zareagovala
po svém - začala více posilovat. Po rehabilitaci se vrátila a vyhrála, co se dalo.
Mažoretky mají punc malého sportu,
přesto i na jejich kolbištích se odehrávají
velké příběhy. Třeba ten o devatenáctileté
slečně z jihočeského městečka Blatná, která
natolik miluje cvičení s hůlkou i pompony, že
pro svou lásku byla ochotna riskovat i zdraví.
Ještě upřesnění - mažoretky dnes nejsou
ony ženy, jež v uniformně a ve vysokých
botách pochodují za zvuku dechovky. Jde
o tanečnice, gymnastky, akrobatky.
Přehlížený problém
Potíže začaly před dvěma roky docela
nevinně. Během závodů v Praze si vyvrtla
kotník. „Na to jsem byla zvyklá. Mávla jsem
nad tím rukou,“ líčí Pekárková.
Po návratu domů zamířila na školní kurz.
Při jedné hře - běhu s nosítky její noha zapadla
do koryta. „Celá se mi otočila. Moc to bolelo.“
Byla v šoku, z vyprávění spolužáků ví, že
její první kloudná věta zněla: „Ježíš, já nebudu
moct tancovat.“ To jediné ji zajímalo. „Na běh
nebo na kolo jsem nemyslela.“

Blatná 9. října 2020
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V nemocnici byla v Pekárkové malá dušička. „Už dříve mi říkali, že bych se měla věnovat
méně náročnému sportu, nohy mám špatné.“
A teď pro změnu natržené vazy v kotníku, zasažená achilovka… Nedalo se nic dělat. Pravačku najednou „zdobila“ pevná ortéza. Nadějnou teenagerku čekaly tři měsíce klidu, pohyb
jen o berlích a rehabilitace.
Do toho přicházely stále nové prognózy. „Nejhůře mně bylo, když mi jeden doktor řekl,
že si asi ani nezaběhám.“
Ale co víc - pak tu byli rodiče, trenérky a kamarádi. „Nepamatuji se, že by bylo mé okolí
v něčem tak jednotné. Všichni, kteří se mnou mluvili, mi další sportování rozmlouvali,“ říká.
Vůle – zázrak?
Členka blatenského Preziosa však měla jiné plány. Na konec kariéry ani na chvíli nepomyslela.
„Absolvovala jsem několik rehabilitací, jezdil za mnou specialista z Prahy, který se zná
s rodiči.“
Především výrazně zhubla a nabrala svalovou hmotu. Dneska už ji prý kotník nelimituje.
„Jen občas mu dopřeji klid, nebo ho zpevním tejpem,“ vysvětluje Pekárková.
Za titulem
Následující věty budou znít vzhledem k těm předešlým až
neuvěřitelně, ovšem zápisy soutěží hovoří jasnou řečí: Eliška
závodila čtyři měsíce po zranění! A rok po nehodě mířila
na mistrovství světa – shodou okolností do Prahy.
Mezi sólistkami s pompony nepatřila k favoritkám,
a už vůbec nikdo nečekal, že by mohla ohrozit obhájkyni titulu Bulharku Kristinu Asenovou. „Měla jsem
z ní strach,“ přiznává.
Jenže česká reprezentantka cvičila bezchybně, posílena o všechna ta martyria nejen za vlast, ale i za Prezioso, jehož členky považuje za svou druhou rodinu.
Poté vyhlásili výsledky. „A já padla do kolen,“ culí se.
Dovětek: Eliška Pekárková vedle sportovní kariéry trénuje. Co by tedy
poradila své svěřenkyni, kdyby se dostala do stejných problémů? „Holkám
často říkám to, co mi radí ostatní, a já to sama nedodržuji,“ usměje se pořádně
paličatá mistryně světa.
regionální Deníky - David Nejedlý, foto David Kratochvíl.

Skvělá letní sezona blatenské atletiky

Rok 2020 bez Memoriálu

Nastal podzim, a proto je vhodná chvíle
k ohlédnutí za letošními výsledky. A je to
ohlédnutí velmi příjemné. I přes tréninkový výpadek v jarních měsících předváděli
mnozí z nás výborné výkony. Na krajských
přeborech jednotlivců patří blatenskému
oddílu celkem 5 medailí. Na červnových
přeborech staršího žactva získal Rudolf Ďorď
bronzovou medaili za skok vysoký (výkon
171 cm) a za běh na 60 m (7, 97 s). Rovněž 2
bronzové medaile přidala Veronika Divišová,
a to ve vrhu koulí (9, 65 m) a v hodu diskem
(25, 05m). Na srpnových přeborech dorostu
si Rudolf Ďorď vylepšil své osobní maximum
ve skoku vysokém, zdolal 176 cm, a vybojoval tak stříbrnou medaili. Tímto výkonem si
zajistil účast na mistrovství republiky staršího
žactva, kterou musel oželet kvůli karanténě…
Skvělý výsledek se povedl družstvu žen.
Ve dvoukolovém klání jsme nakonec obsadily
skvělé třetí místo, zvítězilo družstvo Milevska, druhé byly ženy z SK Čéčova České
Budějovice. Porazily jsme družstva Nové
Včelnice, Jindřichova Hradce a Veselí nad
Lužnicí . Výsledek je pro nás cenný tím, že
jsme neměly ani jednu hostující závodnici.

Tradiční závod v přespolním běhu, který
Sokolové zavedli po druhé světové válce
na památku Jana Janovského, umučeného
v koncentračním táboře Osvětim, byl komunistickým režimem zrušen na dlouhých 40 let.
Po návratu svobody byl Sokoly opět obnoven a od roku 1995 pořádán každoročně.
Připravovali jsme ho letos již dvakrát.
Běžný květnový termín musel být kvůli koronaviru odložen a chystali jsme ho na sobotu
3. října. Bohužel, po oznámení, které jsme
obdrželi v pátek 2. 10., že na letním stadionu
je nařízená karanténa, jsme závod zcela připravený s lítostí museli zrušit. Všem, kteří
byli zklamáni, se omlouváme.
Sice se na stadionu v sobotu odpoledne
hrál fotbalový zápas, ale prý fotbalový svaz
nařídil (navzdory hygieně?), že divizní utkání
žen se musí sehrát. Doufejme, že virus se
fotbalistkám vyhnul.
Děkujeme sponzorům, kteří Memoriál
chtěli podpořit a ujišťujeme je, že jejich
dary uschováme na (snad už normální) jarní
termín 2021.
Za TJ Sokol Blatná Blanka Malinová

O největší bodový přínos se postaraly Martina
Zemanová (100m, 200 m, 400 m, 400 m př.),
Lucie Sokolová (100 m př., výška), Linda
Polívková (100 m př., 400 m př., vytrvalost)
a Barbora Karvanová Čabrádková (800 m
a 1500 m). Další skvělý výsledek se povedl
družstvu starších žákyň, které ve svém přeboru obsadily konečné 5. místo z 12 hodnocených družstev. Porazily tak např. družstva
Prachatic, SK Čéčova České Budějovice,
Písku. Tahounem byla Veronika Divišová,
skvělé výsledky zaznamenaly i Barbora Levá
(koule 9, 40, disk 22, 70), Ema Mlsová (koule
8,64, kladivo 21, 86, disk 23, 17). Družstvo
doplnila ještě sprinterka Maruška Červená.
V soutěži družstev závodila ještě přípravka
a mladší žáci, zde jsme byli mezi posledními.
V silné konkurenci se ale prosadili jednotlivci:
Kateřina Slavíková (skok vysoký), Michal
Pojer (60 m, 150 m) a Jan Slavík (vrh koulí).
Všem závodníkům děkuji a přeji si, abychom mohli v co největší pohodě a v plném
zdraví sportovat i v následujícím roce.
Za atletický oddíl TJ BLATNÁ z.s.
Jaroslava Mlsová
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„Vzít nohy na ramena“ má v Kocelovicích svůj specifický význam
Děje se to tu každý podzim a míří se
na Hornosín.
Kocelovice- „Vzít nohy na ramena“ může
přinášet často i užitek. Přijde na to, proč to
člověk dělá. Například v obci Kocelovice
na Blatensku se tak se závěrem září děje
hromadně a stala se z toho již tradice. „Nohy
na ramena“ tu pravidelně berou desítky borců
obého pohlaví a všech věkových kategorií.
A to i zdaleka. Tak dobrou pověst si běžecký
závod Kocelovice- Hornosín- Kocelovice
o výměře 6, 7 kilometru za třináct let svého
konání vydobyl. Tady se „nohy na ramenou“
bohatě vyplatí, ba vyváží cennými kovy. Není
to ovšem žádná „procházka růžovým sadem“stoupák do Hornosína dokáže pěkně potrápit
i elitního sportovce.
Pro kocelovické závody v běhu je příznačné pěkné počasí. Za celou jeho historii
pršelo jen jednou a ani to lehkonohé nadšence
od účasti neodradilo. Letošek nebyl v tomto
ohledu výjimkou. Klimatické podmínky téměř
ideální. „V závěrečné části foukal vítr do zad,
což se projevilo na rychlejších časech většiny
závodníků,“ informoval Martin Holan, jeden
z hlavních pořadatelů superakce. I on sám se
postavil na startovní čáru, jako ostatně při většině ročníků: „Ale spokojen jsem letos s po-

daným výkonem rozhodně nebyl. Trápily mně
žaludeční potíže, vůbec mi to nesedlo. Nicméně já přehnané ambice rozhodně nemám, běhám hlavně pro radost,“ svěřuje se sympaťák,
který s nápadem pořádat v Kocelovicích tuhle
akci přišel. Zdůrazňuje ovšem, že za celou
organizací stojí samozřejmě stmelený kolektiv
fandů tohoto sportu: „Perfektní je spolupráce

s místním obecním úřadem a panem starostou
jako takovým. Bez téhle záštity bychom to
na téhle úrovni nemohli držet. Významnou
oporou vždycky byla Štěpánka Vonášková,
která by za jakýkoliv sport dýchala a táhne to
v Kocelovicích spoustu let,“ neskrblí chválou
a uznáním Martin Holan.
On sám prý dříve běhal intenzivně a hlavně pravidelně. To prý s ohledem na všechny
současné povinnosti už nejde: „Není bohužel

čas trénovat. Nohy rozkmitám jen na závodech samých- letos jsem kromě Kocelovic dal
ještě Hudčice a Běchovice. Zkouším taky jiné
sporty- otužilecké plavání, trochu cyklistiku
a běžky.“ Jeho snem je, aby se na kocelovických přeborech v běhu sešla padesátka
závodníků: „Zatím se to většinou drží okolo
čtyřicítky. Prozatímní rekord dělá čtyřicet
devět, takže moc nechybělo a měli jsme splněno,“ usmívá se pohodář každým coulem.
Letos vyběhlo na trať 38 vytrvalců.
Hlavním vítězem se stal Erik Svoboda / PK
vytrvalci RB / časem 24: 40. Mezi ženami
triumfovala Jitka Dušková / TT Tábor / časem 27: 55. Největší obsazení měla kategorie
muži 40- 49 let, vyrovnaně obsazeny byly pak
téměř všechny kategorie. Závod dokončili
všichni borci. Nejlépe z domácích se umístil
Jan Vetešník na celkovém 14. místě s časem
28: 45 / kategorie M0, muži do 19 let /, zlatý
přeborník své kategorie.
Závod v Kocelovicích opětovně nasadil
laťku hodně vysoko. Jistě tomu tak bude
i v budoucnosti. Protože tam, kde stojí v popředí nadšení, elán a píle, se dobrému dílu
vždycky daří. Lhostejno, zda ve sportu nebo
jiném odvětví. (Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Noví „bijci“ na nohejbale v Chobotě
Chobot - Rovnou hned tři nové soutěžní týmy ukázaly, co umí,
na tradičním nohejbalovém turnaji v malé vsi Chobot na Blatensku.
„Byli jsme pochopitelně velmi rádi za „čerstvý vítr“, který zavál nad
naším hřištěm,“ nechal se slyšet v této souvislosti šéf akce vysoké
úrovně a zároveň místní starosta Miloš Kadlec, co patří zároveň mezi
nejlepší nohejbalisty na okresním žebříčku. A sama obec Chobot je odnepaměti „líhní“ skvělých talentů s hromovou nohou i ocelovým lebem.
Přítomní diváci si i tentokrát mohli vychutnat silně vyrovnané
výměny, prošpikované úžasnou technikou a obětavými zákroky.
Žádný tým nechtěl nechat svou kůži lacino, o každý bod se bojovalo
s urputností husitských válečníků. Pořadatelům a hráčům vyšlo vstříc
také počasí. „Nebylo žádné horko a taky nepršelo. Úplně ideální stav.
I časově se to zvládlo super- začali jsme v devět a poslední míč dopadl
do hřiště úderem šestnácté hodiny. Nejdůležitější ovšem bylo, že turnaj
nepokazilo žádné zranění nebo úraz,“ konstatoval Miloš Kadlec.
Podle jeho dalších slov se tu v Chobotě sešla dobrá nohejbalová
parta. „Výdrž nohejbalisty neopustila ani po utkání a až do půl druhé
ráno následujícího dne jsme se královsky bavili za doprovodu tří kytar,“
poukázal Miloš Kadlec i na kulturní vyžití osazenstva. Jak k dílu, tak
k jídlu. „Všichni hráči si určitě k snědku zasloužili to nejkvalitnější.
A určitě nemohli být zklamáni. Servírovaly se třemošínské klobásy
z udírny a nakládaná krkovice na grilu,“ představil dodatečně menu
pro hladové sportovce Miloš Kadlec.
Celkem se tentokrát v Chobotě utkalo deset týmů. O nikom nebylo
možno říci, že prohrál. Všichni udělali nohejbalu čest. Ti, co - diplomaticky uvedeno- nevyhráli a stali se prvními od konce, patřili zrovna
k nováčkům. „Sympatická sestava. Pojmenovali se „Bimbáci“. Šlo o tři
bratry z Dolních Beřkovic, kteří prý mají moc rádi maso,“ usmívá se
ředitel turnaje.
O schůdek výše se umístili nohejbalisté z Myštic. Osmý stupeň
zůstal vyhrazen každoročnímu účastníkovi- borcům z Březnice s krycím názvem „Břízky“. Do šťastné sedmičky se prosmečovaly opět

nové tváře- „Amatéři“- trio mladých kluků z Plzeňska. Šestka patřila
borcům z Kasejovic, pětka domácímu Chobotu B / mladší sestava /.
Až na nepopulární bramborovou medaili to dotáhlo těleso „Polabáci“
z Dolních Beřkovic, co tu měli taktéž premiéru. Pak už následovaly
drahé kovy. Chobot A bral bronz, ve stříbrné lázni se koupala Blatná,
šampus nakonec bouchli přeborníci ze Zahorčic.
Velké poděkování za přípravu obou hřišť mezi jednotlivými zápasy patří Technickým službám z Třebovic u Ostravy. „Byli to čiperní
chlapíci Jarek a Rosťa, kteří přijeli do naší vesnice na strojích značky
JAWA,“ hraje si na reklamního dohazovače Miloš Kadlec. Poděkování patří i všem obyvatelům Chobota, kteří se do organizace zapojili
zcela nezištně.
Chobot se může pyšnit moderním sportovním areálem, jaký často
nemají ani daleko větší obce či městečka. Zejména položení umělé
trávy znamenalo malý zázrak a je to skvělé zázemí i pro hasičské
soutěže, kde místní bodují stejně výborně jako v nohejbale. Při pohledu do tamní historie vyplouvá na povrch zjištění, že s budováním
se začalo svépomocí již roku 1995.
Chobot je co do nohejbalu a hasičského sportu s malou nadsázkou
takovými malými jihočeskými Slušovicemi. Při necelých 50 obyvatelích a plošné výměře tohle ocenění docela sedí. Vždycky záleží
na lidech. (Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Z DŮVODU NASTOLENÍ NOUZOVÉHO STAVU
MUSÍME BOHUŽEL ZRUŠIT PLÁNOVANÉ
CYKLISTICKÉ LOUČENÍ S LÉTEM 11. 10. V BUZICÍCH.
NASHLEDANOU V LEPŠÍCH ČASECH.
Prosport Blatná - V. Šavrda
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Autodíly železářství
MAREK CHVÁTAL

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

Po-Pá
So

7.30 - 16.00
8.00 - 11.00

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

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

PODLAHY

KRAMEŠ &
MÜLLER

NABÍZÍ:

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

KRAMEŠ 777 815 005

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

MÜLLER 777 815 003

ÚZSVM, OP Strakonice, nabízí
k pronájmu nebytové prostory kanceláře vč. zázemí
v budově J. P. Koubka čp. 91 v Blatné.
Více informací na

www.nabidkamajetku.cz
nebo na tel. 383 377 265.
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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



383 422 044, 602 158 284

7.00 -14.00
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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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