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Výlov rybníka Labuť
Roušky, karanténa, koronavirus, testování, nařízení, omezení – tohle jsou slova, která v poslední době slýcháme nejčastěji. Proto společnost Blatenská ryba termíny výlovů rybníků letos v tisku nezveřejnila
a na výlov Labutě veřejnost nepozvala.
V podzimních dnech je celá krajina prosycena pestrými barvami
stromů a hnědí oranic. Ke koloritu podzimu nerozlučně patří výlovy
rybníků, pro rybáře začaly mokré žně. Jsou vyvrcholením jejich celoroční práce.
Vypuštěný rybník zastřený mlhou působí sice smutně, jeho ploché
dno zrcadlí šedavá mračna, daleko od loviště v mlžném oparu číhá
v bahně hejno bílých volavek na nějakou tu rybku, ale rybolovy mají
své nezaměnitelné kouzlo. Pozorovat třepetající ryby v síti a sledovat
sehranou rybářskou partu při práci je zajímavá podívaná.
Tradiční výlov největšího rybníka na Blatensku
(108,68 ha) bývá pozoruhodnou událostí pro desítky
zvědavců z okolí. Lidé
soustředěně pozorují zátahy
sítí za ranního rozbřesku
a práci rybářů, kteří jsou
ponořeni po pás v chladné
vodě promísené zvířeným
bahnem. Mechanickým keserem vybírají ze sítě plácající se stříbřitá rybí těla. Hned je třídí podle
druhů a velikosti, nakladačem je dopravují do beden a šest nákladních
aut je odváží do sádek v Blatné nebo Dobré Vodě.
Jak známo, rybník byl založen v roce 1492 (tohoto roku byla objevena Amerika), málokdo však ví, že ve stejném roce byl založen také
táborský Jordán, jenž je ale o polovinu menší. Původně se jmenoval
Střížovický, až v době romantismu dostal jméno Labuť, protože svým
protáhlým tvarem připomíná část labutí šíje. Stejný název obdržel
i rybník, v jeho hladině se zrcadlí žinkovský zámek.
Rybník Labuť se rozprostírá v protáhlém údolí tří kilometry dlouhém, spojuje obec Myštice a Chobot. Budoval se jedenáct let a svou
rozlohou náleží mezi 25 nejrozsáhlejších českých a moravských
rybníků, prvním je Rožmberk u Třeboně, druhým Bezdrev u Hluboké
a třetím je rybník Horusický u Veselí nad Lužnicí.
Labuť je obhospodařována jako rybník hlavní, dvouhorkový.
V předminulém roce byla nasazena 80.000 kusy dvouletého hladkého kapra o kusové hmotnosti 25 dkg, 10.000 kusy tříletého kapra
šupinatého o hmotnosti 60 dkg a menším množstvím násadového
amura, candáta, štiky a sumce. Tyto ryby zde vyrůstaly po dva roky.
Základem jejich výživy je přirozená potrava z rybníka, v prvém roce
byly ještě přikrmovány 800 q obilí (pšenice a ječmen), ve druhém roce
dávkou o 400 q vyšší. Během letošního jara se projevil menší úhyn

ryb. V průběhu tohoto léta se na plné vodě část obsádky odlovila, a to
420 q kapra v kusové hmotnosti 1,20 – 2,00 kg, aby ostatní ryby měly
dostatečné množství živin a mohly rychleji růst.
Kromě potravy je důležitým faktorem pro zdárný chov ryb také
dostatek čisté vody a příhodná teplota. Díky tomu, že letošní rok
byl na rozdíl od předešlých suchých a extrémně teplých let bohatší
na dešťové srážky, a vzhledem k tomu, že rybník je průtočný, netrpěl
nedostatkem vody. Podle údajů Hydrometeorologické stanice v Kocelovicích byl březen sice srážkově podnormální (spadlo jen 34 mm
na metr čtvereční) a duben dokonce výrazně podnormální (napršelo
pouze 28 mm na m2), avšak neobvykle teplý. Květen byl ale studený,
srážkově však bohatý (75 mm na m2) a zejména červen, kdy napadlo
na metr čtvereční 107 mm vody.
Výhodou je, že Blatenská ryba má od Správy lobkowiczkého majetku pronajaté rybníky ležící jak na Málkovském, tak Kostřateckém
potoce, které přivádějí vodu do obou chobotů Labutě, mohou její
pracovníci s vodou na nich podle potřeby manipulovat.
Letošní výlov rybníka probíhal za podmračeného počasí ve dnech
29., 30. a 31. října s respektováním všech protipandemických nařízení
a omezení. Nevyhrávala hudba, v podhrází chyběly stánky s občerstvením, myštická hospoda zůstala zavřena. Avšak ti, kteří se přesto
přišli na výlov podívat, možnost zakoupit si ryby měli.
Výlov provádělo pod vedením vedoucího střediska Ing. Augustina
Ráže 32 osob, vedle profesních zaměstnanců podniku i několik brigádníků. Po všechny dny byl přítomen i jednatel společnosti Blatenská
ryba Jiří Bláha.
A co se letos z Labutě vylovilo? 1150 q kaprů, 40q amurů, 7q
candátů a štik, 6q sumců. K tomu je zapotřebí připočíst ještě 420 q
kaprů vylovených v létě. Celkem rybník vydal 1623 q ryb.
Jak ujišťují rybáři, ryb by mělo být na vánoční stůl dostatečné
množství a jich ceny se nebudou zvyšovat. Budou stejné jako loni:
kapr první třídy za 81 Kč za kilogram, výběrový za 89 Kč.
Jiří Sekera

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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JE-LI O VŠECH SVATÝCH TEPLO, BUDE
NA MARTINA ZIMA

ktuality
Den české
státnosti v Blatné
V pondělí 28. září jsme se spolu s paní
místostarostkou města Sedlice, Kateřinou
Brabcovou a Josefem Brabcem zúčastnili Dne
české státnosti v Blatné.
Tuto připomínku ke Dni české státnosti,
na svátek patrona české země sv. Václava
pořádá již několik let blatenský spolek Nobiscum Humanitas (,,Kultura s námi“), jehož
členkou je i starostka Sokola Blatná, paní
Blanka Malinová, která nás pozvala. Činností
tohoto spolku je organizování kulturních akcí
na zámku v Blatné. V minulých letech se Dne
české státnosti účastnil i Taneční soubor města
Sedlice, který zatančil Českou besedu.
Letos bylo
místo konání
kvůli deštivému
počasí přesunuto
z nádvoří blatenského zámku
do sokolovny.
Během zahájení jsme drželi čestnou stráž
s praporem se
svatováclavskou
orlicí. Funkce
praporečníka se
v uniformě vojína čs. prvorepublikové armády ujal J. Brabec. Dalším členem čestné
stráže byl David Maňhal (člen ČsOL jednoty
Strakonice) v uniformě šikovatele 1. čs. střeleckého pluku M. Jana Husa, jehož střelcem
byl i sedlický rodák Martin Talián. V tomto
pluku byla ctěna svatováclavská tradice i tím,
že do bojů u Zborova původně nastupoval jako
pluk Svatováclavský.
Jako první pomluvil blatenský farář P. Rudolf Hušek, který zmínil i Blatnou jako místo
s úctou k svatováclavské tradici, protože se
ve městě nachází hned několik soch sv. Václava. Svůj proslov zakončil citátem z básně
F. Halase z cyklu Torzo naděje z roku 1938.
Následoval proslov Davida Maňhala,
ve kterém hovořil o svatováclavské tradici
v českých a československých dějinách. Podrobněji se pak zaměřil na 1. a 2. světovou
válku a první republiku.
Dalším bodem kulturního programu bylo
vystoupení žáků ZUŠ Blatná v krojích, s lidovými písněmi, doprovázené hrou na hudební
nástroje pod vedením pana učitele M. Škanty.
Následovalo vystoupení mažoretek Prezioso
Sokol Blatná a koncert kapely Missa Karel
Kryl.
Děkujeme starostce Sokola Blatná, paní
Malinové za pozvání a v příštích letech se
zase rádi zúčastníme.
Text: David Maňhal
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UHODÍ-LI V LISTOPADU ČASNĚ MRAZY TUHÉ, BRZY ZASE DOBŘE BUDE
Konec roku se přiblížil. I když jsme si
nepřipouštěli vážnou situaci ohledně koronaviru v naší zemi, nastala stejně tak rychle
jako se přiblížily poslední dny letošního roku.
Nevíme, jak budou letošní Vánoce probíhat.
Pravděpodobně ale budou stále trvat omezení
a čas budeme trávit v tom nejužším kruhu
rodiny. Jak jsme se zmínili již v minulých
číslech, tradiční české Vánoce jsou takovou
nevšední pohádkou v současné moderní době
a pokud se rozhodneme, že si je v letošním
roce takové připravíme, pomohou nám nepříjemný čas překlenout.
LISTOPADOVÝ VÍTR SLUNCE POLYKÁ
KDYŽ SE V LISTOPADU HVĚZDY TŘPYTÍ. MRAZY SE BRZY CHYTÍ
KOLEM VŠECH SVATÝCH SLUNCE URONÍ JEŠTĚ MALOU SLZU BABÍHO LÉTA
VŠECI SVATÍ TEPLO VRÁTÍ

STAROČESKÉ VÁNOCE ZAHALENÉ
ZÁVOJEM Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ –
PRODEJ NA TŘ. J. P. KOUBKA 3
Prodej je v současné době dočasně zcela
uzavřen. V provozu máme jen internetový obchod, přes který s námi můžete komunikovat
www.lidove-remeslo.cz, mob. 736765747,
obchod@lidove-remeslo.cz
Přesto si však stále myslíme, že v prosinci
budeme mít několik dní otevřeno.
Mluvíme-li o pohádkových Vánocích, tak
k nim patří pohádkové keramické zvonečky,
které nyní máme nově v naší nabídce (viz
foto)

Ručně řezané Betlémky a vizovický Betlém jsme ještě doplnily Betlémem ze slámy.
Spolu s vámi si budeme přát, aby se situace alespoň trochu zlepšila, abychom se už
brzy znovu mohli setkávat.
MARTINŮV LED A SNĚHOVÁ PEŘINA
DLOUHÉHO TRVÁNÍ NEMÍVÁ
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Stalo se před před 81 lety, v roce 1939
Při protinacistické demostraci 28. října byl smrtelně zraněn student lékařské fakulty
Univerzity Karlovy, Jan Opletal. Druhou obětí střelby byl mladý dělník, Václav Sedláček,
na kterého se téměř zapomíná. Opletal zemřel 11. listopadu 1939. Pohřeb Jana Opletala se
konal 15. listopadu a přerostl v další protinacistickou demonstraci. Reakcí protektorátního
režimu bylo uzavření českých vysokých škol a zatýkání studentů na vysokoškolských
kolejích. Více než 1200 studentů bylo posláno do koncentračního tábora a devět představitelů studentských organizací bylo 17. listopadu popraveno. 17. listopad byl vyhlášen
Mezinárodním dnem studenstva.

Stalo se před 31 lety, v roce 1989
Pamětní akce studentů 17. listopadu 1989 na pražském Albertově k 50. výročí uzavření
českých vysokých škol nacisty a povolený průvod na Vyšehrad přerostl v protestní průvod
do centra města. Protesty proti režimu a volání po změně situace se dočkaly drastické reakce.
Bezpečnostní složky účastníky demonstrace na místě zablokovaly a surově mlátily. Podle
pozdějšího zjištění vyšetřovací komise bylo při zásahu zraněno 568 lidí. Mezi účastníky byl
i poručík STB Ludvík Zifčák, který byl později pokládán za mrtvého studenta Martina Šmída.
Po zásahu zpočátku vycházela aktivita z pražských divadel a vysokých škol, zakládaly se
stávkové výbory, Občanské fórum a v následujících dnech se postupně uskutečnilo několik
stále mohutnějších demonstrací na Václavském náměstí a Letenské pláni. Generální stávky
27. listopadu pod heslem „Konec vlády jedné strany“ se zúčastnbila většina podniků v zemi.
Tak začala Sametová revoluce.
ZM
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Z právy

z radnice

Aktualizace strategického
plánu města Blatná
Dne 4. 11. 2020 mělo v Komunitním centru aktivního života proběhnout veřejné projednání aktualizace strategického plánu. Vzhledem
k vyhlášení nouzového stavu však nebylo možné plánované setkání
uskutečnit. Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do práce v pracovních skupinách i těm, kteří vyplnili anketní dotazník. O dalším
postupu Vás budeme informovat.
Děkujeme za pochopení.
Bohumila Hoštičková, OMIR MěÚ Blatná

Osvobození elektrovozidel
od parkovacích poplatků
v centru města
Na základě usnesení Rady města Blatná ze dne 21.10.2020
č. 327/20 jsou s účinností od 01.11.2020 řidiči elektrovozidel
osvobozeni od placení parkovacích poplatků v centru města (tř.
J.P. Koubka, nám. Míru, nám. J.A. Komenského). Osvobození
se vztahuje na vozidla, která mají přidělenu registrační značku
elektrického vozidla.
Tuto značku může vydat registr vozidel kteréhokoliv úřadu
obce s rozšířenou působností na základě žádosti vlastníka vozidla,
pokud se jedná o vozidlo, používající jako palivo pouze elektrickou energii nebo vodík, anebo pokud se jedná o hybridní vozidlo,
jehož hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu činí nejvýše
50 g/km (údaj je uveden ve velkém technickém průkazu). Značku
úřad po podání žádosti objedná a vydá ve lhůtě do 15 dní ode dne
podání žádosti. Vydání značky elektrického vozidla je osvobozeno
od správních poplatků.
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Platnost řidičských průkazů
v době nouzového stavu
Na základě metodického pokynu Ministerstva dopravy se řidičské
průkazy, kterým uplynula nebo uplyne doba platnosti v době trvání
současného nouzového stavu, který byl vyhlášen ode dne 5. října 2020,
považují nadále za platné. Totéž platí pro potvrzení o oznámení ztráty,
odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu (tzv. náhradní
řidičské průkazy) nebo pro průkazy profesní způsobilosti řidiče.
Po skončení nouzového stavu si řidiči budou muset výše uvedené
doklady vyměnit.
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná
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Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272,
388 01 Blatná,
zastoupený statutárním zástupcem
Mgr. Hanou Baušovou,
přijme zaměstnance

na pozici pracovníka v sociálních službách
v domově pro seniory
Druh práce:
Pracovník v sociálních službách (pečovatel/ka) v pobytové sociální
službě
Místo výkonu práce:
Domov pro seniory Blatná, tř. T. G. Masaryka 272,
388 01 Blatná
Předpokládaný termín nástupu:
03. 01. 2021
Pracovní poměr:
HPP na dobu neurčitou (prvních 6 měsíců na dobu
určitou), nepřetržitá pracovní doba v třísměnném provozu.
Pracovní náplň:
● Provádění obtížných pečovatelských prací spojených s přímým
stykem s klienty s fyzickými a psychickými obtížemi
● Vedení klienta k samostatnosti, nácvik dovedností, rozvíjení
jeho vlastních schopností při sebeobsluze a pomoc při naplňování jeho osobních cílů
● Podpora při vytváření, prohlubování a upevňování základních
hygienických a pracovních návyků při péči o klienty
● Pomoc při stravování a osobní hygieně
● Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
● Provádění pohybové aktivizace klienta
● Spolupráce na posilování sociálních a společenských kontaktů
klientů
● Sledování potřeb klienta, jeho přání, zájmů, a vedení záznamů individuálního plánování sociální služby s klientem jako
klíčový pracovník
● Řešení záležitostí spojených s poskytnutou službou, případně
zprostředkování kontaktu klienta s kompetentním pracovníkem
Požadavky:
● Minimálně základní vzdělání
● Akreditační kurz pracovníka v sociálních službách v rozsahu
minimálně 150 hodin je výhodou
● Trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost
● Empatie, ﬂexibilita, spolehlivost, dobré komunikativní schopnosti
Platové zařazení:
● Odměňování na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce, v platném znění a podle § 5 odst. 3 nařízení vlády
564/2006 Sb., v platném znění
● Platové ohodnocení v rozpětí 5. třídy
● Po zapracování osobní ohodnocení, odměny
● Dotace na obědy
● Školící a vzdělávací aktivity zdarma
● Příplatky za směnnost, víkendy a svátky
● Další zaměstnanecké beneﬁty
Blatná, dne 30. 10. 2020
Informace podává: Mgr. Markéta Tvrdá, tel. 608 609 015
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Zprávy

TS Blatná
Plošná deratizace v Blatné
Technické služby města Blatné, s. r. o., ve spolupráci s ﬁrmou
Proﬁ-Dera, s. r. o., budou provádět plošnou deratizaci. Půjde o hubení
zejména myší a potkanů.
V případě, že budete mít požadavky na provedení deratizace
na konkrétním místě, pak nás prosím kontaktujte na telefonním čísle
383 422 541 nebo na e-mailu kontakt@tsblatna.cz Sdělte prosím přesné
místo, kde žádáte deratizaci provést, vaše kontaktní údaje včetně tel.
čísla. Firma Proﬁ-Dera vás bude před deratizací kontaktovat ohledně
podrobné domluvy k zásahu.
Deratizaci ve své nemovitosti nebo na svém pozemku hradí přímo
občan.
Deratizace bude provedena 11. 11. a 13. 11. 2020.
Z důvodu maximální efektivity vyzýváme SVJ ke kontaktování
ﬁrmy Proﬁ DERA, která bude deratizaci provádět. Služby, za cenově
zvýhodněných podmínek, si můžete objednat na e-mailu: info@proﬁ-dera.cz nebo na tel. čísle: 777 78 08 78.
Deratizace provedená na co nejvíce místech ve stejný čas je nejefektivnější.
Hlodavci, kteří požijí jedovou nástrahu ztrácí na dobu až 7 dnů
plachost. Hlodavci jsou dezorientovaní, mohou ze svých úkrytů vylézat i přes den. Po ztrátě plachosti dochází u hlodavců k úmrtí během
krátké doby.
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Zemřelí říjen 2020:
Janota Jan - nar. 11.5.1947, Myštice, úmrtí 24.9.2020
Linhartová Marie - nar. 11.6.1941, Blatná, úmrtí 4.10.2020
Vokurka Jiří - nar. 24.4.1938, Mladý Smolivec, úmrtí 2.10.2020
Břicháčková Evženie - nar. 4.5.1936, Blatná, úmrtí 5.10.2020
Míková Květuška - nar. 9.11.1930, Blatná. úmrtí 7.10.2020
Kočovský Josef - nar. 25.2.1935, Uzeničky, úmrtí 11.10.2020
Tesař Josef - nar. 5.3.1939, Újezd u Kasejovic, úmrtí 13.10.2020
Vitásek Stanislav - nar. 29.10.1961, Lnáře, úmrtí 18.10.2020
Koníček František - nar. 20.5.1941, Chobot, úmrtí 22.10.2020
Šorna Jiří - nar. 9.4.1936, Blatná, úmrtí 24.10.2020
Kropáčková Libuše - nar. 11.12.1928, Blatná, úmrtí 26.10.2020

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování návštěvníkům a štědrým dárcům
1.beneﬁčního koncertu, KLENOTY HUDBY STARÝCH
MISTRŮ, který se konal 26. září v kostele sv. Jana
Křtitele v Paštikách.
Zazněl zpěv naprosto fenomenální sopranistky Barbary
Slezákové, varhany světoznámého Michala Novenka a housle
našeho skvělého píseckého virtuosa Jaroslava Krištůfka. Všichni
umělci vystoupili obdivuhodně bez nároku na odměnu. Tento
den jste měli možnost zavítat zatím na první koncert svého
druhu. Beneﬁčním záměrem bylo ﬁnanční prostředky poskytnout na veřejnou sbírku na opravy kostela, který je naším
barokním skvostem.
Aktuálně na právě probíhající restaurování zvonové soustavy, aby mohl opět zaznít starý, gotický zvon . V probíhající
islamizaci Evropy je přeci třeba, abychom dali jasně najevo, že
křesťanská srdce Evropy bijí a ještě se nevzdala. Farnost Blatná
a pořadatelé děkují všem, kteří přišli v krásné, zrekonstruované
prostory kostela a přispěli k vybrání částky 12620 Kč.
Společně věříme, že další plánované koncerty, které měly
být jako tradice každý měsíc, se odložily na dobu přívětivější
a sejdeme se ve zdraví podle plánů potěšit svoji duši opět co
nejdříve to bude možné.
Silvie Lehečková

Ročník 31 (41)

Zachováme si tradici?
Letošní rok je zvláštní. Skoro všechno
je jinak, než jsme zvyklí. Trochu to svádí
ke vzpomínání a srovnávání, co letos musíme
oželet. Taky mě to potkalo...
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přibýval počet vinařství, která jsme chtěli vyzkoušet. Aby to nebylo jen o konzumaci vína,
přijíždí každoročně sv. Martin na bílém koni.
Mladým vínům požehná pan farář, a přesně
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na místě ochutnat, prodiskutovat, vybírat.
Přesto je nabídka tradičně bohatá. Máme
jedinečnou příležitost začít se soukromou
degustací. Nechceme přerušit tu pěknou
tradici, proto si vína se známkou Martina
na koni necháme až na středu 11.11. v 11 hod
.11 min. Ale mladá vína můžete v Kaplance
koupit už teď. Jsou pro vás připravena vína
z osvědčených vinařství, bez kterých už si to
ani nedokážeme představit. Např. Vinařství
Šabata, to je s námi každoročně už od začátku,
Víno Rakvice (oblíbená sladká vína a vína
sv. Kateřiny ), nebo Annovino Lednice, Víno
Botur a další.
Tak přijďte, vyberte a doma vyzkoušejte
- třeba při skvělém nedělním obědě.
A až to bude možné, sejdeme se, a můžeme si sdělit svoji zkušenost a názor, jak si
poradili vinaři v tomhle divném roce. Podle
prvních vzorků – opět skvěle !

Přemýšlím, jak se rodí tradice: Byla neděle 11. listopadu 2007. V Kaplance se sešlo
asi 30 zvědavých vínomilců, aby ochutnali
mladá, svatomartinská vína z poslední sklizně.
Vín bylo sedm ze dvou vinařství. A chutnalo
nám.
Rok od roku bylo zájemců o degustování
víc a víc, takže nabídka vín se rozšiřovala,

v 11 hod, 11 minut otevíráme první svatomartinské víno. No, a pak už se ochutnává,
porovnává, vybírá. Proti tomu prvnímu roku
2007 je opravdu z čeho vybírat! V posledních
letech bývá vždy více než padesát různých
druhů. Nejen svatomartinská, ta musí být
suchá, ale taky další, třeba i sladší mladá vína.
Bude to tak i letos ! Sice bez Martina
na bílém koni, bez možnosti připít si s přáteli.
Určitě nám všem bude hodně chybět možnost

Uctění památky padlých a vzniku ČSR 28. října v Blatné
Vzhledem k epidemii koronaviru nemohly být oslavy 102. výročí
vzniku Československa letos také v Blatné oslaveny veřejně.
Na výzvu předsedy Čs. obce legionářské se člen Jednoty ČsOL
Strakonice, bratr David Maňhal spolu se starostkou TJ Sokola Blatná,
sestrou Blankou Malinovou a místostarostou města Blatná, panem
Pavlem Ounickým zúčastnil neveřejného pietního aktu a od 10.00
hod. u pomníku obětem 1. světové války položil květinové dary. Tento
pomník, který představuje socha Svobody, stojí u kostela Nanebevzetí
Panny Marie, jeho autory byli sochař Josef Bílek a architekt Josef
Petrů. Čtvercový podstavec sochy nese nápisy: ,,Na rovech Vašich
nám nový vzrostl život“, ,,Obětem války 1914-1919“, ,,Věnovali
jejich rodáci v Blatné a v Americe“.
K 10. výročí vzniku Československa, 28. října 1928 byla k soše
uložena prsť ze zborovského bojiště, tuto událost připomíná i pamětní
deska umístěná na desce před pomníkem.
Mezi významné blatenské rodáky, kteří se zúčastnili jako vojáci
1. světové války a zanechali po sobě své paměti, patří malíř Jan Hála,
blatenský hoteliér Josef Šteﬂ, nebo Josef Janovský.
Blatná byla zastoupena i mezi nejvýznamnějšími politiky, kteří
se účastnili domácího odboje a nesli velký podíl na vzniku Československa. Patřil mezi ně okresní tajemník v Blatné a starosta TJ
Sokola Blatná, Antonín Kalina, který se 28. října 1918 zúčastnil
i jednání představitelů domácího a zahraničního odboje o podobě
nově vzniklého Československa ve švýcarské Ženevě.

Věřím, že oslavy vzniku ČSR v příštím roce již proběhnou veřejně
a těším se na další spolupráci s TJ Sokolem Blatná a městem Blatná.
Text: br. David Maňhal
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
říjnovým hostem Blatenských listů (beseda se kvůli koronaviru nekonala) měl být
Libor Rouček. Nápad pozvat právě jeho vznikl
v momentě, kdy jsem někdy počátkem září
procházel kolem kavárny Železářství U Šulců
a od venkovního stolku na mě kdosi volal.
Byl to Libor. Dali jsme se do řeči a Libor
mimo jiné zmínil, že jako malý kluk jezdíval
na prázdniny do Lhoty u Svaté Anny u Kraselova – a také že napsal autobiograﬁckou knihu.
Přešel jsem tedy ulici, knihu s názvem „Můj
a náš příběh“ jsem si u Kanzelsbergera koupil,
a se zájmem jsem ji přečetl. Inspirovala mě
k následující úvaze.
S
Liborem jsme
se potkávali
na různých
místech Evropy v pos l e d n í m
čtvrtstoletí,
a docela jsme
si rozuměli
v otázkách
mezinárodních vztahů.
Ale jinak jsem
o něm moc nevěděl. Pro mě byl jedním z osvícených sociálních demokratů, vážil jsem si
ho pro jeho erudici a názory. To bylo asi tak
všechno. Při čtení jeho knihy mi ale vzápětí

došlo, že jsme „souputníci“. Libor Rouček
je totiž téměř stejně starý jako já, vyrůstal
v celkem skromných poměrech na Kladensku, hodně sportoval, zajímal se o plno věcí.
Emocionálně prožíval rok 1968 a tady někde
se formoval jeho světonázor.
Naše cesty se ovšem od sebe výrazně
vzdálily koncem 70. let: Libor v roce 1977
prchá z Československa, já zůstávám. Také
já jsem uvažoval o emigraci, a v Liborově
příběhu jsem viděl, co mohl být zhruba i příběh můj. Zároveň si ale vůbec nejsem jistý,
že bych měl Liborovu dravost a dokázal se
v emigraci tak prosadit. Což podle knihy šlo
Liborovi celkem lehce. Prošel uprchlickým
táborem v rakouském Traiskirchenu, studoval
ve Vídni a sbíral politické zkušenosti u rakouské sociální demokracie, cestoval po světě
(hlavně autostopem), bydlel v Londýně, objevil se v Americe i v Austrálii, angažoval se
v českých emigrantských kruzích a pracoval
v Hlasu Ameriky. Zatímco já jsem „trčel“
na druhé straně „železné opony“ a navštívil
jsem NDR, Polsko a Sovětský Svaz.
Po listopadu 1989 se Libor bez váhání
vrací do vlasti, vrhá se do víru dění, pomáhá
obnovovat sociální demokracii - v knize se
ostatně představuje jako „rozený“ sociální
demokrat. I já jsem se vrhl do víru dění
a politicky jsem k sociální demokracii intuitivně mířil: koncem listopadu 1989 jsem při
cinkání klíči na Václavském náměstí dokonce
prorocky prohlásil, že při třetích svobodných
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volbách budu volit sociální demokracii. Což
jsem z řady důvodů (ani později) neudělal.
Až při čtení knihy mě napadlo, že kdyby bylo
více sociálních demokratů jako Libor Rouček,
moje proroctví se klidně mohlo naplnit. Každopádně se ale naše cesty k sobě zas docela
přiblížily.
Libor se stává postupně mluvčím Zemanovy vlády, poslancem českého Parlamentu,
europoslancem, místopředsedou Evropského
parlamentu… Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 ho však strana odstrčila
na těžko volitelné místo (v knize to hodnotí
jako „podraz“), a on se i díky celkovému
propadu ČSSD do Evropského parlamentu
nedostal. Načež se víceméně stáhl z veřejného života. To vše je zachyceno ve druhé
polovině knihy, která je zde zasvěceným
průvodcem polistopadové politické scény
v Československu a posléze v Česku, a také
vnitřních poměrů v české sociální demokracii.
A neméně zajímavé jsou pasáže, věnované
mezinárodní scéně (sjednocení Německa,
rozpad SSSR, rozpad Jugoslávie a balkánské
války, ale i situace na Blízkém východě a jinde
ve světě). Oceňuji zde Liborův styl, je učebnicově jednoduchý, ale vyváženě postihuje
i velmi složité problémy.
Tu knihu vám samozřejmě nevnucuji,
je ostatně dosti objemná, ale až „v lepších
časech“ přijede Libor Rouček na odloženou
návštěvu Blatné, přijďte pobesedovat, bude
to určitě zajímavé.
Hezký den, Jan Kára

Velký milovník historie Pavel Švec z Čečelovic oprášil tři
čtvrtě let starou tragédii
Vztyčil symbolický křížek v obecním lesíku, kde německou střelou zahynul v květnu
1945 americký voják.
Až donedávna tam nebylo vůbec nic. A takových, ruku na srdce, není zase až tak
Čečelovická lokalita „Vosečka- Postánov“ mnoho. S pádem politických režimů a káceukrývala rovné tři čtvrtě století hroznou tra- ním mocenských trůnů značná část českého
gédii z období osvobozování Československa obyvatelstva chytá čerstvý vítr a obrací se
spojeneckými vojsky od nacistické nadvlády. coby korouhvička na věži, jak to nová vrchTeprve před několika měsíci pod ševelícími nost vyžaduje. Čtyřicet let se klaněli rudoarkorunami obecního lesíku vztyčil nedaleko mějcům, teď už třicet let skandují: „Ať žije
místa, kde byl násilně zmařen život mladé- USA!“ a byli takoví rekordmani, kteří ještě
ho amerického vojáka německými esesáky stihli hajlovat Hitlerovi.
Pavel Švec má pochopitelně v první řadě
v květnu 1945, dřevěný kříž čečelovický
občan Pavel Švec jako trvalou připomínku v malíčku dějiny mateřské obce Čečelovic
poválečné litice v rodném kraji. Čest a po- a jejího okolí. Zabití zámořského osvoboditele
na domácí půdě v rozbouřených poměrech
žehnání jeho činu!
Pavel Švec sice není promovaný histo- konce války mu pochopitelně nemohlo ujít.
rik, ale jako by se stalo. „Odmalička mně Celý pohnutý příběh vyzvěděl od čečelofascinovaly jak zeměpis, tak hlavně dějepis. vických pamětníků, kteří byli jeho přímými
Celoživotně jsem se v těchto oborech neustále svědky i aktéry. Dnes už nežije žádný z nich.
vzdělával a doplňoval si střípky do mozai- Poslední- jistý Josef Chod- zemřel roku 1991.
ky vědění,“ uvádí sympatický ochránce A tak Pavel Švec v době, kdy celá událost
nezkresleného pohledu na národní historii. hrozila totálně zapadnout prachem zapomně-

ní, přikročil k již uvedenému ráznému činu.
„Ten kříž tam měl být už dávno,“ zdvihá významně obočí muž, který pro historii vždycky
žil, „Snažil jsem se hned po listopadu 1989
zapůsobit v tomto ohledu na našeho tehdejšího
starostu, ale toho tohle téma nezajímalo,“
říká zklamaný Pavel Švec. On sám se cítí být
křesťanem. A proto považoval za morální
povinnost pravý symbol křesťanství umístit
právě na místě dávné tragédie, o které již
dnes veřejnost téměř nic nebo vůbec nic neví.
Co se ale tehdy v májových dnech roku
1945 v lokalitě „Vosečka- Postánov“ skutečně
odehrálo ? „Čečelovičtí občané zjistili v těchto místech výskyt ozbrojených německých
esesáků. Vypravili se tedy opatrně k rizikovému bodu za doprovodu amerického vojáka.
Ten měl s největší pravděpodobností za úkol
přesvědčit Němce, aby se bez odporu vzdali.“
Nikdy už nikdo nezjistí, kdo a proč vystřelil první. „Jisté je, že se během chvíle
rozpoutalo peklo. Během zuřivé přestřelky
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byl americký vojín smrtelně zraněn v oblasti
břicha. I když americká vojenská sanitka
přijela na místo boje velmi spěšně, postřelený
vyjednavač zemřel ještě dříve, než se stačil
řidič vrátit zpět do Čečelovic. Esesákům se
podařilo uprchnout, nicméně údajně po tomto tragickém incidentu došlo v širším okolí
k fyzické likvidaci většího počtu nacistických
agresorů. Zřejmě tedy zámořští hoši došli své
pomsty,“ oživuje prastaré paměti Pavel Švec.
Tehdy při střetu esesáků a čečelovické domobrany zrovna v těsném koridoru pracoval
na svém políčku již zmiňovaný Josef Chod.
Před svou smrtí ještě mnohokrát vzpomínal
na to, jak byl nucen zalehnout do půdy, přičemž mu nad hlavou hvízdaly projektily. Stáli
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při něm zřejmě všichni strážní andělé, protože
neutrpěl ani škrábnutí. Na rozdíl od ubohého
Američana s ratolestí míru.
Pavel Švec při svých snahách o zřízení
pietního místa na památku zastřeleného
amerického vojáka přece jen nakonec nalezl
podporu, pochopení a uznání. A sice u stávajícího obecního zastupitelstva, zejména
u čečelovického starosty Milana Stejskala.
„Sešli jsme se spolu a on mi o svém záměru
poreferoval,“ uvádí Milan Stejskal, u něhož
není nikdy o dobrou vůli nouze, „Nikdo
z nás neměl problém povolit instalaci kříže
v obecním lese. Já osobně vítám každou podobnou iniciativu. Je důležité, aby naše děti
a vnoučata znali historickou pravdu. A aby se

Historie téměř detektivní

Oslava výročí porážky
stavovského vojska na Bílé hoře
„Osmého listopadu šestnáct set dvacet u letohrádku Hvězda na Bílé
hoře zůstal z vojsk Království českého poslední praporec - moravský
praporec Šlikův. U zdi letohrádku padl do posledního muže. Píseň
nazvaná Poslední Moravan.“ (K. Kryl, album Rakovina 1969) Těmito
slovy začíná píseň Bílá hora od Karla Kryla, která v době okupace
Československa sovětskými vojsky měla připomenout hrdost českého
národa, která nepohasíná ani vstříc jasné porážce. Paradoxem je, že
původ této tradiční historky ze závěru bitvy na Bílé hoře je přičítán
dílu Mars Moravicus (1677), kterým chtěl oslavit chrabrost Moravanů
katolický historik a kapitulní děkan Tomáš Pešina z Čechorodu. Musíme také dodat, že se zde nejednalo o vojsko původem z Moravy, avšak
o žoldnéře, kteří bojovali za moravské peníze pod velením Jindřicha
Šlika. Narativ poslední obrany Čechů proti útlaku ožívá znovu v druhé polovině 19. stol., kdy je kladen důraz na vlastenectví a minulost
protihabsburských a protiněmeckých tendencí ze strany Čechů. To se
však zcela netýkalo Blatné, ačkoliv zrovna toto jihočeské městečko
bylo vždy osídleno českým obyvatelstvem a dávalo to v 19. stol. znát.
Nahlédneme-li totiž do knihy Město Blatná od Miroslava Vrány
z roku 1926, zaujme nás vyprávění blatenského historiografa Msgre.
Jana Pavla Hilleho. Pokouší se sice v duchu pozitivistické historiograﬁe
popsat nestranně dějiny třicetileté války, avšak v jeho interpretaci se
odráží nejen důraz na region a město, ale také jeho náboženská příslušnost. Ta se projevuje již samotným výběrem pramenů pocházejících
z katolického tábora Ferdinanda II. Štýrského. Jako příklad za všechny
nám posloužilo vyprávění o zpackané popravě Jana Krištofa Zouzara,
která byla popsána na propagačních letácích Katolické ligy. Zouzar měl
být jako katolický špeh popraven v Plzni, ale exekuce se nepodařila
a on uprchl. Jako oživení svého vyprávění jej využívá i Jan Pavel Hille.
Obrátíme-li svou pozornost na dobové prameny z Blatné, které
zachycují nálady poddaných před bitvou na Bílé hoře, dozvídáme se
z dopisů pro pana Václava z Rozdražova, pána na Blatné, že město se
již v roce 1619 ubránilo Mansfeldovým vojákům. Při druhém nájezdu
se však zámek nevyhnul drancování a i obyvatelé města byli oloupeni.
Dokonce svému pánu ve stížném listě vyhrožovali, že v takové situaci
nemají na výběr a budou muset grunt i město opustiti (18. 1. 1620).
Obdobná výhružka se objevila i o pár měsíců později v listě z 6. září
1620, kdy je Václav z Rozdražova odrazuje od takového kroku, „neb
kdybyste doma postižení nebyli, tehdy by konečně buďto císařský
lid, neb zdejší tam přijedši a vás doma nenalezši, město a domy vaše
zapálili, a tak byste se neměli budoucně k čemu se vrátiti.1“ Trochu
1 Stejskal, Jan Rudolf: Pamětní kniha města Blatné I. 1880, Blatná, s. 101-104.

vyvarovali chyb svých předků,“ zdůrazňuje
první muž obce.
Nic není černobílé. A už vůbec ne válečné
dějiny. Je třeba ocenit zásluhy a obětavost
všech bojovníků za mír- lhostejno, zda patří
do toho či onoho státu. Stejně tak je ovšem
třeba po zásluze potrestat „přehmaty“ rádobybojovníků za mír, kteří poslání zaměňují za represe a genocidu. Včetně českých kolaborantů
v řadách revolučních gard, kteří se dopustili
právě v oněch poválečných letech masakrů
na sudetském civilním obyvatelstvu- dětech,
ženách, starých lidech. Takoví „vlastenci“
byli leckdy většími zrůdami než sami nacisti.
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

protichůdně vyznívá pokračování listu, kdy hrabě radí svým poddaným,
že kdyby k nim táhl nepřítel, tak mají s rodinou a majetkem utíkat
do lesa a tam schovaní přečkat. Jakoby od nich nebezpečí vypálení
města nehrozilo.
Je patrné, že vzhledem k politické přináležitosti hraběte Václava
z Rozdražova a katolické víře celého města, nepředstavovala porážka
vzbouřených stavů na Bílé hoře katastrofu, ale vítězství. Nepřineslo
jim sice kýžený klid, neboť válka měla trvat ještě dalších 28 let, ale
přeci jen to pro ně znamenalo jistou stabilitu, neboť již v dalších listech
se neobjevují výhružky o opuštění gruntů. Abychom byli spravedliví
vůči Janu Pavlu Hillem, musíme poukázat i na vliv českého narativu,
který se objevil například v pejorativu zimního krále Fridricha Falckého, který „Prahu s družinou svou byl hanebně opustil.“ I on vinil
za celkovou porážku především špatného krále, jenž ani na bojiště
nedorazil. Proto si dovolím vzhledem k této tradici Blatné tvrdit, že
8. listopadu 2020 můžeme společně oslavit 400 let od vítězství vojska
Katolické ligy a Ferdinanda II. Štýrského, který byl tehdejšími měšťany a hrabětem z Rozdražova považován za jediného legitimního
panovníka Českých zemí.
Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná

Dělostřelecka koule ze střetu u Březnice
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u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce
MEZINÁRODNÍ KONTRABASOVÁ
SOUTĚŽ FRANTIŠKA SIMANDLA
V LETOŠNÍM ROCE POUZE SYMBOLICKY

žel i s volbou toho náhradního jsme neměli
šťastnější ruku. Rozhodli jsme se však, že
by byla velká škoda, aby jubilejní 10. ročník
zůstal v naší paměti jako ten, ze kterého
nám zbylo jen oznámení „ZRUŠENO“.
Oslovili jsme proto všechny přihlášené
účastníky s prosbou o audiovizuální nahrávku vybrané skladby. Zadáním pro ně
bylo vytvořit nahrávku skladby kdekoliv,
kde jim to bude příjemné – z učebny, zkušebny, netradičního prostoru, nebo klidně
i z přírody. Záleží pouze na nich.
Přibližně koncem listopadu bychom měli
mít všechny nahrávky pohromadě a budeme se moci vydat do střižny, kde umícháme ﬁnální „koktejl“. Výsledek pak uvidíte
na našem youtube kanále a na sociálních
sítích. Těšte se!
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AKCE ZRUŠENÉ A PŘELOŽENÉ:
25. 11. 2020
Divadelní představení Dobrý proti Severáku v hlavních rolích s Annou Fixovou
(kterou jste měli možnost v Blatné vidět
letos v představení Maryša příbramského
divadla) a Danielem Bambasem (držitelem Ceny Thálie 2017).
Nový termín je v jednání.
28. 11. 2020
Adventní koncert v kostele sv. Jana Křtitele v Paštikách
Následující rok zahájíme advent 27. 11.
koncertem předního českého varhaníka,
cembalisty, mistra improvizace, skladatele, pedagoga AMU a držitele prestižních
ocenění Jaroslava Tůmy. Pro Českou televizi mimo jiné natočil a komentoval jedenáctidílný seriál o historických varhanách
v Čechách.
5. 12. 2020
Koncert zpěvačky Dashy s kvintetem Martina Kumžáka. Přeloženo na 12. 12. 2021.
1. 1. 2021
Novoroční ohňostroj

PROBĚHNE (VELICE PRAVDĚPODOBNĚ):

Mezinárodní kontrabasová soutěž Františka Simandla je v Blatné pořádána již
od roku 2002 jako bienále mladých interpretů do 30 let. V letošním jubilejním
desátém ročníku připomínáme 180. výročí narození Františka Simandla a 100
let od narození výjimečného světového
kontrabasisty, koncertního mistra Vídeňských ﬁlharmoniků Ludwiga Streichera.
Objektivní důvody však konání letošního
ročníku neumožnily. Nehodili jsme však
pomyslnou ﬂintu do žita a díky zápalu
celého organizačního týmu a ochotných
účastníků vznikne alespoň symbolická
připomínka tohoto zvláštního jubilejního ročníku.
František Simandl
František Simandl se narodil 1. srpna 1840
v Blatné a po zdejších hudebních začátcích
studoval od roku 1855 na Pražské konzervatoři. Odtud přesídlil v roce 1869 do Vídně, kde působil jako 1. kontrabasista Dvorní opery a působil zde rovněž jako profesor
na Wiener Musikverein. Od samých začátků pobytu ve Vídni patřil k velkým propagátorům českého hudebního života.
Vedle své interpretační činnosti je velice
ceněna i jeho role pedagogická a skladatelská. Simandl je autorem proslulé školy
pro kontrabas (Neueste Methode des
Contrabass-Spiels), která dodnes patří
k nejžádanějším hudebním metodám. Mezi
žáky a pedagogické následovníky Františka Simandla se řadí mnoho významných
jmen spojených s tímto nástrojem. Mezi ně
se řadí rovněž Ludwig Streicher, jehož připomínce je věnován i letošní ročník.
10. ročník připomene unikátní společná
nahrávka
Původní termín konání soutěže zhatila
první vlna koronavirové pandemie a bohu-

29. 11. NEDĚLE | 17:00 |
On-line stream z ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU s proslovem starostky města
Blatná Kateřiny Malečkové

Cena pro vítěze letošního ročníku MKSFS
zůstane neudělena

Informace o(d) nás
Rok 2020 se nám neodvratně nachyluje
ke svému konci a my jsme bohužel nuceni v tomto období přesouvat či přímo rušit
jednu akci za druhou. Věřte, že je to pro
nás všechny prachmálo příjemná práce.
Nedá se však nic jiného dělat, než vytrvale
usilovat o přesunutí termínů, i když je to
mnohdy velmi složité hledání. Níže Vám
přinášíme přehled akcí, které jsme chtěli
v blízké době v Blatné realizovat, a které
bohužel buď neproběhnou vůbec anebo se
přesunou na, doufejme, jistější termín.
V závěru přehledu pak uvádíme akce, které
by, pokud se bude situace vyvíjet příznivě,
měly s větší pravděpodobností proběhnout.

12. 12. SOBOTA
VÁNOČNÍ TRHY
Zde zvažujeme několik variant konání. Už
nyní je však jasné, že trhy v takové podobě,
jako tomu bylo v létech minulých, neproběhnou. Moc rádi bychom však uspořádali
trhy tzv. naživo alespoň v poněkud štíhlejší podobě. Pokud ani toto nebude možné,
rádi bychom umožnili prostřednictvím
našich sociálních sítí vám nabídnout sortiment všech oslovených prodejců, kteří o
to projeví zájem. Vy byste je tak mohli podpořit zakoupením nabízených výrobků po
přímé, námi zprostředkované, domluvě.
26. 12. SOBOTA | 15:00 |
ŽIVÝ BETLÉM
26. 12. SOBOTA | 15:30 |
VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Toto oznámení uzavíráme obligátní formulkou „Pořadatel si vyhrazuje právo na
změnu programu“, neboť nikdo z nás nyní
netuší, jaký vývoj aktuální situace v budoucnu nabere. Budeme se však snažit Vás
o všech našich plánech dostatečně informovat. Sledujte proto Blatenské listy, web
www.ckvb.cz a náš facebook či instagram.
Zůstaňte zdraví, náladou pozitivní a covid
negativní.
Vaše CKVB
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Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná
+420 603 247 601
www.adchvatal.cz
ad.chvatal@seznam.cz
Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr
Dovoz kameniva, písku, betonu
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
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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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Trenérky, sólistky i princezny.
Preziosky opět utužují
kondici
Znáte motto blatenských Preziosek? Když tančím, tak žiju! Anebo
si vezměte větu šéfky úspěšného oddílu Hany Novotné ze zářijového
rozhovoru: „Pandemie nás nezastaví, maximálně přibrzdí.“ Pak se
nedivte, že v pátek čtyřicet mažoretek z městečka nad řekou Lomnicí
zase trénovalo a neporušilo kvůli tomu žádné vládní nařízení. Cvičilo se
pěkně v teple obývacích pokojů, a ta energie strhla nejednoho z rodičů.

Ročník 31 (41)

snáším? Jde to,“ odpověděla stručně sólistka. Na online trénink se prý
těšila, i když osobní kontakt nenahradí. „V tělocvičně jsme všechny
spolu, má to jinou atmosféru, než když se vidíme jen přes obrazovky,“
vysvětlovala dívka, která je vyhlášená svou pílí. „Cvičím i sama doma,
protahuji se, posiluji a chodím běhat,“ vypočítávala. Lekci absolvovala
společně s mladší sestrou Alžbětou, maminka Milena se prý někam
„zdekovala“. „Nebyla doma, ale příště ji ke cvičení přemluvíme,“
slíbila nadějná mažoretka.
To u Vrzalových šel tatínek Jaroslav příkladem. S princeznou
Adélkou vytvořil u obrazovky duo. „Do těch jejich baletních věcí bych
se nepouštěl. Na ně si netroufnu,“ přiznal 43letý muž, jenž rád lyžuje
a hraje fotbal. Obul se ovšem do chlapských cvičení: „Dělal jsem kliky
a planky.“ To už se schylovalo v útulném bytě k souboji pohlaví. U něj
nemohla chybět ani maminka Vlasta. Soutěžilo se o to, kdo vydrží déle

Blatenské mažoretky cvičily online. | Foto: Prezioso
„Vrátily jsme se do virtuálního světa,” popisovala trenérka Petra
Bláhová. Zatímco na jaře se Preziosky „scházely“ prostřednictvím
Facebooku, nyní jim posloužila platforma Google Meet. „Máme zapnuté webkamery, koukáme se na sebe. Holky mohu téměř v reálném
čase opravovat,“ pochvalovala si. Na výuku nebyla sama. První půlku
– zahřátí a protažení – vedla další koučka Eliška Pekárková. Druhou
– určenou spíše starším slečnám – už obhospodařila sama. „Cvičení
se jmenuje TABATA. V něm se střídají posilovací s kardio cviky. My
jsme se zaměřily na střed těla.“
Zase si nenamlouvejme, že podobné aktivity nahradí běžný trénink.
„To rozhodně ne,“ přiznala Bláhová. „Od online cvičení si slibujeme,
že udrží děti alespoň v nějaké kondici. Kdyby nic nedělaly, tak by
řekněme za měsíc, až nás pustí do sokolovny, začínaly od začátku,“
uvedla. Do té doby se mohou Preziosky těšit týdně na dva „pobyty“
u obrazovek po hodině a čtvrt. „Rády bychom přidaly na náročnosti,
ale musíme brát v potaz, že spousta holek kolem sebe nemá dost
prostoru. V paneláku se s hůlkou těžko vytočíte,“ dodala s úsměvem.

v prknu. „Myslel jsem si, že já. Byl jsem svým výkonem zklamán,“
doplnil po těsné prohře statečný tatínek.
Strakonický deník, 19.10.2020, David Nejedlý

Maminka na útěku, soutěž a statečný tatínek

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

Anežka Bolinová je 16letá gymnazistka, která je zvyklá vést aktivní život. Přesun do křesla ji rozhodně netěší. „Jak současnou situaci

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

Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22
Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz .
– HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy,
chaty, byty, pozemky, lesy … Blatensko i kdekoliv jinde.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.
Prezentace na nejvýznamnějších realitních serverech
a právní servis ZDARMA! Ocenění nemovitostí.
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, kupní, směnné...

Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!
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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
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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

Koupím řadovou zděnou garáž
v Blatné.
Děkuji za nabídky.
Více info na telefonním čísle:

REKONSTRUKCE BYTŮ
SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY
PŮDNÍ VESTAVBY
DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

KRAMEŠ 777 815 005

Sedl áček
Ê

Ê

žaluzie všech
typů
sítě proti hmyzu
Šilhova 756, 388 01 Blatná
Mobil: 606 212 353, 607 760 407
www.psinterier.cz

MÜLLER 777 815 003

#&81-ǵ60ȁ-#0%'.ǵɷ
<ȐLGFC5VGLUMCN2CTVPGTUUTQ
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775 370 739
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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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