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Hanka Novotná je vítězkou
https://www.dikytrenere.cz/aktuality/
Sportovně-společenskou akci Díky, trenére poprvé v historii ovládla žena. V sobotním
velkém ﬁnále v pražské UNYP aréně zvítězila
Hana Novotná z týmu mažoretek Prezioso
Blatná. Divákům se svými svěřenkyněmi
předvedla dynamické vystoupení a získala
nejvíce bodů ve třech týmových soutěžích.
Titul Trenér mládeže roku 2021 oslavila hned
tancem se svým týmem. „Byl to naprosto
úžasný a jedinečný den. Celá soutěž je tak
pozitivně naladěná, že nejde o to, kdo vyhraje, ale o krásnou myšlenku akce,“ prohlásila
Novotná. Na druhém skončila Eva Drešerová
z volejbalového týmu Lvi Praha a třetí byla
hokejistka Blanka Jiskrová z Energie Karlovy
Vary.
Kvůli pandemii se velké ﬁnále muselo
z loňského roku přesunout na sobotní termín.
Do pražské arény se sjeli trenéři a jejich
svěřenci z vybrané osmičky. V hale se tak
proháněli hokejisti, softbalisté, volejbalisté,
bojové pózy prezentovali karatisté a asi

zcela poprvé na palubovku vjely jachty pro
děti. „Koncept Díky, trenére je naprosto
unikátní – v jeden moment se sejdou zástupci
z rozličných sportů, kteří spojí síly pro to,
aby zvítězil jejich oblíbený trenér. Diváci
s bubny fandí při prezentacích tréninkových
jednotek,“ popsal atmosféru v hale Petr Rydl,
zakladatel celé akce.
Po osmiminutových představeních jednotlivých účastníků společně se svými svěřenci
pak porota rozhodla o čtyřech postupujících
do ﬁnále. V ní byl Marian Jelínek, kouč vrcholových sportovců a sportovní psycholog.
Dále Zděnek Vojta, metodik pro trénování
dětí a mládeže, Fabiana Bytyqi, úspěšná česká
boxerka nebo hokejista David Vinš, předchozí
vítěz. Ti nakonec vybrali do ﬁnální čtveřice
kromě třech trenérek také Filipa Suka z Karate nás baví. Finalisté si vylosovali tři mladé
sportovce od trenérů, kteří se už dál nedostali.
Museli se s nimi sladit, aby uspěli ve třech
krátkých týmových soutěžích.
(Pokrač. včetně fotograﬁí na str. 14)

Blatná město
růží
Henry Bennett – další z předchůdců
Jana Böhma a první oﬁciálně uznaný
šlechtitel růží
V tomto článku Vám ve stručnosti představíme zajímavou postavu Henryho Bennetta,
jednoho z dalších předchůdců Jana Böhma,
jehož můžeme s čistým svědomím označit
jako vůbec prvního opravdu specializovaného šlechtitele růží.

Her Majesty (Její Veličenstvo), 1883

Děvčata měla z Hančina vítězství opravdu velkou radost

Až do konce 18. století byly principy hybridizace růží založeny spíše na náhodě – opylování
hmyzem, zejména včelami apod. Řízené opylování začal praktikovat až zahradník císařovny Josefíny (manželka Napoleona Bonaparta) André Dupont na počátku 19. století. Jeho
techniku však využívalo velmi málo zahradníků, neboť byla časově zdlouhavá, a hlavně vyžadovala hluboké a komplexní znalosti fauny
i ﬂóry.
(pokračování uvnitř)
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ktuality
Naše čajovna Blatná, Pivovarská 167
Zveme všechny zájemce na první naši
přednášku

Povídání o Duši a Zlu
Přednáška se bude konat v naší čajovně
v pátek 15. října 2021 od 18 hodin.
Vstupné 250 Kč.
Prosíme zájemce, aby si zarezervovali
místo přímo v čajovně, na FB nebo
na mailu jana.vavrincova@seznam.cz

OZNÁMENÍ 0 SLOUČENÍ
LÉKAŘSKÝCH PRAXÍ
Milí spoluobčané,
dnem 1. listopadu 2022 dojde ke sloučení lékařských praxí MUDr. Ondřej Drátovský s.r.o. a MUDr. Yvona Kotroušová
s.r.o. Paní doktorka Yvona Kotroušová
ukončuje svou činnost v Blatné. Další
péči o její pacienty bude zajišťovat lékař
MUDr. Ondřej Drátovský a sestry paní
Dagmar Cíglová a paní Zdeňka Dufková.
Veškerá léčebná a preventivní péče
bude nadále pokračovat, takže pacienti
budou stále docházet do ordinace V Podzámčí 182, Blatná.
Vzhledem k přítomnosti dvou zdravotních sester předpokládáme zlepšení dostupnosti zdravotní péče hlavně na úseku
telefonického kontaktu s ordinací a objednávání na vyšetření. Nadále bude zachován
100% objednávací systém, který by však
měl fungovat pružněji.
Kontakty: telefon ordinace 736 244 301,
383 423 323

BRIGITA SVATÁ NA MLHY BOHATÁ
(8. 10.)
Čeká nás druhý říjnový víkend, který
podle předpovědi chystá ochlazení, kdy si
již deﬁnitivně uvědomíme skutečný příchod
podzimu i nadcházející zimy. Přesto však
v polovině měsíce se často ještě stává, že přichází několik teplých dní. Příroda se pomalu
vybarvuje do okouzlujících tónů, tak si tento
čas patřičně vychutnejme.
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LIDOVÉ ŘEMESLO A PŮJČOVNA LODĚK V MĚSÍCI ŘÍJNU
Prodejna lidového řemesla v průjezdu
na tř. J. P. Koubka 3 bude v měsíci říjnu otevřena pouze v sobotu, a to od 9.00 do 14.00
hodin. Nabídku pomalu doplňujeme a připravujeme na prodej vánoční tak, abyste
se mohli včas připravit na letošní vánoční
svátky - LIDOVÉ VÁNOCE S ČESKOU
POHÁDKOU
Vzhledem k epidemické situaci ale netušíme, co nás v následujících dnech po volbách
čeká.
PŮJČOVNA LODĚK bude v provozu
až do konce měsíce, snad ji ještě někteří z vás
využijí pokud bude příznivé počasí.
www. lidove-remeslo.cz
Náš tip na tento týden: keramika se zataveným sklem

NĚKDY JEŠTĚ SVATÝ HAVEL VÍNO DOSLAZUJE (16. 10.)
Ale také
SVATÝ HAVEL ZDE, ZIMA ZA HUMNY
ŘÍJEN NA JEDNOM KONCI HŘEJE
A NA DRUHÉM JIŽ MRAZÍ
NA SVATÉHO ZÁBOJE, DÉŠŤ SI NEDÁ
POKOJE (12. 10.)
ZRÁNA SVATÁ HEDVIKA CHLADEM SE
ZALYKÁ (15. 10.)
NA SVATÉHO ROLISTA, UCPI VČELÍN
DOČISTA (14. 10.)
SVATÁ TEREZIE Z ROSIČKY NADĚLÁVÁ PERLIČKY (15. 10.)
V ŘÍJNU MRÁZ A VĚTRY, LEDEN, ÚNOR
TEPLÝ

NA SVATÉHO ANDREJE, FUČÍ TO V ALEJE
NA SV. ANDREJE – PRVNÍ ZÁVĚJE
PO SVATÉM ANDREJI, SLUNCE NEMÁ
NADĚJI
Využijme všichni svého volebního práva
a pojďme k volbám. Osud naší vlasti nám
nemůže být lhostejný!
Eva Fučíková, lidové řemeslo

V úterý 5. října jsme si připomněli
85 let od narození Václava Havla.
Zemřel v prosinci 2011 ve věku 75 let.
V červnu 1990 při cestě po jižních Čechách
navštívil Blatnou a Václavov.
Fotograﬁe Kamily Berndorﬀové pochází
z kuchyně u Korytů ve Václavově.
V Blatenských listech z března 1990, které
leží před Havlem, je článek „Orba křížem“
o soukromém zemědělci Miroslavu Korytovi
od Jana Káry.

Objednávky prostřednictvím telefonu
a SMS – během dopoledních ordinačních
hodin.

Osobnost, jakou byl Václav Havel, dnes
postrádáme. Můžeme jen doufat, že se
snad najde někdo, kdo se alespoň pokusí
spojit naši dnes tak nešťastně rozdělenou
společnost.
ZM

(SMS pouze na tel. číslo 736 244 301)

V tomto čísle na webu najdete i stránky
Listů z března a června roku 1990.
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Z právy

z radnice
Modernizace hasičské
zbrojnice Blatná

Město Blatná je zřizovatel jednotek požární ochrany, která plní
úkoly v požární ochraně a ochraně obyvatelstva. V letošním roce
jednotka sboru dobrovolných hasičů města Blatná zasahovala u pěti
požárů (požár skládky Němčice, požár lesa Jindřichovice, požár stodoly Pacelice, požár stodoly Dobšice, požár jídelny Kadov), dopravní
nehody u Tchořovic a devíti technických pomocí (odstranění padlých
stromů Blatná, soupis domácí drůbeže z důvodu Ptačí chřipky, pátrání
po pohřešované osobě, čerpání vody v Blatné a Černívsku, odstranění
padlých stromů v Blatné). Dále provádí čištění městských studní,
kontrolu příjezdových míst k určeným vodním zdrojům požární vody
a údržbu mobilních prvků protipovodňového valu.
Z prostředků města Blatné a značného brigádnického zapojení
sboru dobrovolných hasičů byly v letošním roce dokončeny nové šatny
pro jednotku dobrovolných hasičů a provedena modernizace objektu
hasičské zbrojnice. Celkové náklady stavební části modernizace činí
588.916,- Kč a sdružení dobrovolných hasičů odpracovalo 2270 brigádnických hodin.
V rámci dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2021 byla
z programu Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných
hasičů obcí, poskytnuta dotace ve výši 61.000,- Kč na dovybavení
hasičské zbrojnice o hasičské skříňky od ﬁrmy ALFA3 v hodnotě
139.000,- Kč a novou radiostanici do hasičského vozu v hodnotě
16 951,- Kč. Do současné doby jednotka neměla žádné skříňky, pouze
mezi vozidly vyrobenou šatní skříň z překližky. Při výjezdu jednotky
se muselo nejdříve vyjet s vozidlem, aby se členové mohli doobléci.
Nová šatna je pro jednotku velkým přínosem.
Poděkování patří všem zúčastněným
Ing. Martin Dolejš
odbor životního prostředí – krizové řízení

9. a 10. října se opět otevřou ateliéry
Už po 14. se letos konají Dny otevřených ateliérů (DOA), které
pořádá Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského
kraje. O tomto víkendu své ateliéry otevřou veřejnosti umělci a řemeslníci, architekti a designéři, kteří žijí a tvoří v jižních Čechách. Máte
jedinečnou šanci spatřit prostor, ve kterém díla vznikají, a také si se
samotnými tvůrci pohovořit.
Doprovodný program v rámci DOA nabízí i jihočeská muzea či
galerie. Do Městského muzea Blatná bude v tyto dny vstup zdarma,
stejně jako do kaple sv. Michaela, kde ještě mimořádně zpřístupníme
výstavu Blatenského fotofestivalu, a to fotograﬁe Davida Neﬀa:
Sestřičky po službě v covidáriu ARO na Bulovce. Naposledy můžete
navštívit i výstavu Miloše Nejezchleba v Kulturní kavárně Železářství
U Šulců. V neděli 10. října zde bude probíhat od 15:00 komentovaná
prohlídka s autorem.
Pokud byste rádi viděli, kde tvoří místní výtvarníci, nebojte se zaklepat na dveře ateliéru malíře Josefa Synka, keramičky Kláry Jánské,
sochařky Jitky Křivancové či malířky Lenky Pálkové. Otevřen bude
i obchod Sedlické krajky. Navštívit můžete i další zapojené ateliéry,
řemeslné dílny či muzea.
Veškeré informace zjistíte na www.dnyotevrenychatelieru.cz.
Katalogy DOA s kontakty všech zapojených ateliérů jsou k dispozici
v Infocentru a na recepci muzea.
Pavlína Eisenhamerová - Městské muzeum Blatná
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DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ na Blatensku
9.- 10. 10.
www.dnyotevrenychatelieru.cz
Miloš Nejezchleb: Tiché příběhy
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Ne 15:00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Těšte se na povídání sympatického fotografa Miloše
Nejezchleba (1978).
Ačkoliv se výtvarné
fotograﬁi věnuje teprve
od roku 2016, sbírá jedno mezinárodní ocenění za druhým. A o čem
jsou jeho fotografie?
Fotograf Miloš Nejezchleb
„Mám rád, když má
fotka co říct, když není jen obrázkem. Proto moje projekty stavím
často na sociálních tématech v pozadí. Baví mě spojovat výtvarnou
fotograﬁi s příběhem/tématem, s možností zaujmout nejen vizuálně, ale
také obsahově, mít možnost něco sdělit. Vidím v tom přesah výtvarné
fotky a naplňuje mě to.“
Městské muzeum Blatná
Muzeum všemi smysly,
stálá expozice
Pavel Brunclík: DIVERSE, výstava fotograﬁí
So 10:00 – 17:00
Ne 10:00 – 17:00
Vstupné dobrovolné
Bible

David Neff: Sestřičky
po službě v covidáriu ARO na Bulovce
Výstava fotograﬁí
Kaple sv. Michaela při kostele Nanebevzetí panny Marie
So 10:00 – 17:00
Ne 10:00 – 17:00
Vstupné dobrovolné
Josef Synek
Dlouhá 869, Blatná
So 13:00 – 17:00
Ne 13:00 – 17:00

Klára Jánská
Tylova 274, Blatná
So 11:00 – 17:00

Jitka Křivancová
Hráz Velkolázského rybníku,
Láz u Radomyšle
So 9:00 – 18:00
Ne 9:00 – 18:00

Lenka Pálková
Mračov 17
So 10:00 – 16:00
Ne 10:00 – 16:00

Sedlická krajka
Náměstí T. G. Masaryka 114,
Sedlice
So 9:00 – 16:00
Ne 9:00 – 16:00
Sedlická krajka
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Zprávy

TS Blatná

RE-USE CENTRUM - NOVÉ
VYUŽÍTÍ PRO STARÉ VĚCI
U nového sběrného dvora (Riegrova ulice) jsou umístěny 3
mobilní buňky, ve kterých probíhá příjem a výdej vyřazených
věcí, pro které bude mít někdo jiný ještě další využití.
Cílem projektu je snížit množství vyprodukovaného odpadu
a zároveň dát starým věcem nový život. Opětovným využitím
starých věcí se prodlouží jejich životní cyklus a neskončí tak
na skládce. Darováním již nepoužívaných věcí pomůžete potřebným.
Příklady věcí, pro které je projekt určen:
 nábytek (zejména židle, stolky, skříňky, osvětlovací tělesa
atd.)
 zařízení a vybavení domácnosti (např. keramické, porcelánové
i skleněné nádobí, hrnce, plechy na pečení, talíře, hrníčky)
 obrazy, rámy na obrazy, vázy, dekorace do domácnosti, květináče, mechanické domácí spotřebiče atd.
 mediální produkty (CD, DVD, videokazety, knihy, časopisy)
 hračky, sportovní vybavení, jízdní kola
 knihy, časopisy
 elektrické spotřebiče
Projekt není určen pro ošacení, obuv apod. (na tyto věci jsou
na obou sběrných dvorech kontejnery Diakonie Broumov)
Provozní doba je shodná s provozní dobou sběrného dvora.
Věci prosíme nosit pouze čisté a funkční.
Vše ohledně tohoto projektu je bezplatné, nebude vyplácena
žádná částka za předané věci, občané si budou odnášet věci z tohoto centra také zdarma.

Zemřelí září 2021:
Salivarová Božena - nar. 14.12.1932, bydliště Blatná, úmrtí
28.8.2021
Kočí Stanislav - nar. 1.5. 1939, bydliště Bělčice, úmrtí 29.8.2021
Severin Alois - nar. 15.8.1947, bydliště Blatná, úmrtí 29.8.2021
Pokorný Jaroslav - nar. 11.2.1953, bydliště Strakonice, úmrtí
1.9.2021
Plechatý Martin - nar. 4.2.1967, bydliště Milčice, úmrtí 5.9.2021
Kratochvíl Jindřich - nar. 17.5.1957, bydliště Podruhlí, úmrtí
24.9.2021
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Nová rubrika Blatenských listů -

Ekonomické okénko
s Oskarem:

3. Ekonomické Okénko
s Oskarem: Volební Speciál
Ekonomika, ﬁnanční gramotnost a politika. Jde to dohromady?
Bohužel a naštěstí ano. Bohužel, protože byrokratické překážky k životu a podnikání neustále rostou. Naštěstí, protože politika brání příliš
velkému vlivu globálních korporací. Jako všechno v životě, v ekonomice, tak i v politice je o rovnováze, vyvážení extrémů.
Víc než výhru konkrétní strany bych si letos přál vyšší volební
účast. Ve volbách do poslanecké sněmovny v roce 2017 šlo volit
pouze 61 % občanů. Co se asi honilo v hlavě těm ostatním co mohli,
ale zůstali doma?
Důvody proč jít volit:
 Svoboda - Pokud chceme žít v demokracii, účastí ve volbách
to podpoříme.
 Uctění našich předků - Malým aktem vhození lístku uctíme
smrt a zničené životy statisíců lidí, co bojovali za demokracii.
 Zvýšení odpovědnosti politiků - Vysoká volební účast motivuje
naše politické představitele, aby hájili zájmy občanů o trochu
více. Mohlo by se totiž stát, že příště by už u zdroje být nemuseli.
Důvody proč se na to (ne)vykašlat:
 Je to stejně k ničemu, nic se nezmění - Změní. V historii lidstva
politika a státní zřízení ovlivňovaly životy všech. Od narození
do smrti. Jedny volby a malé změny nás nezachrání. Pravidelné
volby a pravidelné malé změny dokážou hory přenášet.
 Jsou to všichni zloději - Nesprávně nastavený systém a lidskou
povahu asi nezměníme. Chovali bychom se jinak? Důležité je,
že kromě korupce se dějí i dobré změny pro společnost.
 Není koho volit, a než jít cestou menšího zla, raději nepůjdu
vůbec - nedávno se ke mně lidovou moudrostí dostalo krásné
přirovnání. Volba strany není rande ani výběr životního partnera, kdy hledáme ideální shodu. Je to spíš jako jízda autobusem
za přáteli. Když bude mít autobus konečnou o vesnici blíže,
neznamená to, že se za nimi už nikdy nepodíváme. Dostaneme se
raději co nejblíže a zbytek dojdeme, nebo pro nás někdo zajede
autem. Ve volbách jde o přibližný směr, ne o konečnou destinaci.
Držím palce.
Zdroje: volby.cz

Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272,
388 01 Blatná

přijme zaměstnance na pozici pečovatelky
do pečovatelské služby
Místo výkonu práce: DpS Tyršova 436, 388 01 Blatná
Předpokládaný termín nástupu: kdykoliv, po domluvě
Pracovní poměr: Hlavní pracovní poměr na dobu určitou
(zástup za nemoc)
Více informací u Bc. Michaely Valáškové, vedoucí pečovatelské
služby na tel.: 775 196 343
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
kolem voleb bývá vypjatá
atmosféra, stupňuje se politická
masáž, do arény vstupují političtí gladiátoři,
valí se laviny informací a dezinformací,
a hlavně se slibuje a slibuje. Někdo je z toho
zmaten, ba i znechucen, a váhá, zda vůbec
k volbám jít. A zase jsou tací, kteří se domnívají, že jsme se ocitli na osudové křižovatce,
že právě teď se rozhodne, zda se naše země
posune k autoritářským režimům orientálního typu a vrhne se do náruče Ruska a Číny,
anebo bude mít blíž k západní Evropě a jejím
(nedokonalým) demokraciím. Mnozí slyší
na vábení populistů a je jim možná úplně
jedno, že se země rychle propadá do astronomického rozpočtového deﬁcitu, jen když
se jim na účtu objeví o pár set korun víc. Někteří možná uvěřili tomu, že je Piráti vyženou
z bytů, a nastěhují tam přistěhovalce. Jiní věří,
že nás před EU a celým zlým světem může
ochránit jen Okamura. A to nemluvím o těch,
kteří by třeba chtěli monarchii nebo stát, řízený bývalými policajty. V listopadu 1989 jsme
měli o politice a demokracii vyšší mínění, ale
máme co máme, ať se nám to líbí nebo ne.
Patřím k těm, kteří se strachují o osud naší
demokracie a berou volby vážně. Nechci tu
ale agitovat, spíše odlehčit tíhu situace, a tak
sahám po „Dějinách strany mírného pokroku
v mezích zákona“, po knize, kterou napsal Jaroslav Hašek
ještě za Rakouska-Uherska. Politický
život byl tehdy
ještě relativně
mladý, ale některé jeho rysy
již byly docela
patrné, a Hašek je nemilosrdně paroduje.

Strana mírného pokroku v mezích zákona
je Haškův recesistický projekt, jehož hlavním
cílem nejspíš bylo dát věčnému ﬂámování
nějaký programový prvek. Značnou část knihy
tak představují Haškovy hospodské projevy
a opilecké historky. Koneckonců, jedním z hesel strany bylo „Alkohol je mlékem politiky“.
Ale zrcadlo politickému životu je nastaveno
celkem důkladně, jak je patrno z dalších
hesel strany jako
například „Dělej co chceš, ale
mluv o sobě vždy
jen to nejlepší!“
nebo „Kdo je politik, musí prodělat velkou školu
života, hlavně
musí se naučit
klamat lidi.“ Recesi a absurditu
Titulní strana jedné
rozvíjí i straz kapitol knihy.
Sebevědomí Haškovi rozhod- nický program,
ně nechybělo
v němž se objevuje mimo jiné
znovuzavedení otroctví či znárodnění domovníků; voliče chtěla strana lákat rozdáváním
„kapesních akvárií“.
Velmi důležité bylo vypořádat se s pomyslnými politickými protivníky. Hašek si tak
tropí posměch z národních socialistů v čele
s Klofáčem, z Masaryka a jeho realistů jako
abstinentů a vegetariánů s řídkou stolicí, ze
sociálních demokratů Škatuly a Němce, kde
dává do kontrastu jejich tloušťku s plamenným hájením zájmů zbídačeného proletariátu,
a naopak jako zcela nedůvěryhodné označuje
státoprávní pokrokáře, neboť jejich vůdce
Hajn váží jen 45 kilogramů („Strany, které
mají hubené poslance, nemohou to nikdy přivést daleko.“). A omluvně dodává: „O svých
protikandidátech nemohu říci nic dobrého“.

Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná,
přijme brigádníky na tyto pracovní pozice:

pradlena, uklízeč/ka a pomocné práce
do stravovacího provozu
Místo výkonu práce: Domov pro seniory Blatná, tř.T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná
Předpokládaný termín nástupu: kdykoliv, po domluvě
Pracovní poměr: Dohoda o provedení práce – brigáda, vhodné pro studenty, maminky
a důchodce
Více informací u Petry Simandlové, vedoucí provozního úseku (prádelna, úklid)
na tel..: 733 714 190
u Martiny Bláhové, DiS. vedoucí stravovacího úseku, na tel.: 608 609 014
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Terče svého sarkasmu ale Hašek zdaleka
nenachází jen mezi politiky, prostě cupuje
kohokoli a cokoli: své hospodské kumpány,
různé literáty a další známé osobnosti. Přitom
míchá fakta s výmysly, fabuluje a mystiﬁkuje,

Setkání straníků. Hašek třetí zleva

jen aby byla sranda. A také se neobtěžuje
s nějakými alegoriemi, jde přímo na věc,
pěkně adresně, postavy a jména jsou skutečné.
Haškovi prostě není nic svaté, jeho humor je
poněkud zlý a provokativní, ale čtení je to
zajímavé a zábavné, a přes odstup 110 let živě
promlouvá i ke dnešku. Třeba když Hašek
popisuje, jak mladočeský vůdce Kramář získal
deník Národní listy, a poznamenává: „Kdo si
chce veřejné mínění zakoupit, tomu nesmí
záležet na několika tisících korun.“
Docela by mě zajímalo, jak by Hašek
viděl současnou dobu a její politiky, koho by
cupoval víc, komu by úporněji snímal masku
pokrytectví a populismu; ale nejspíš by to
tepal „hlava nehlava“ a moc by nám v politické orientaci nepomohl. Pokud by vůbec šel
k volbám a vybíral si jen z názvů stran, možná
by jako bytostný anarchista volil Piráty. Ale
také je známo, že na sklonku 1. světové války
opustil Československé legie, dal se do služeb
bolševiků a jeho politické názory tedy musely
být dosti levicové. V Haškovi tak rozhodně
nehledám politického poradce, ale mám pocit,
že jeho drsný a svérázný humor nám dnes
trochu chybí.
Jan Kára
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Na tělo
Zdálo by se, že známé nesnáze a pohromy posledních dvou let zaženou lidi do soukromých
ulit a zejména jedna z nepostiženějších oblastí, totiž kultura, se bude těžce vzpamatovávat.
Kdybychom takový předpoklad přiložili na tělo jedné z mnoha pravidelných místních kulturních
akcí, totiž Blatenskému fotofestivalu, a poměřili ho skutečností, zjistili bychom, že nejenže
loňský fotofestival na poslední chvíli předběhl podzimní lockdown, ale že se bez nejmenšího
zaváhání díky neúnavné práci a úsilí organizátorů konal i letošní 16. ročník, který nic neslevil
z úrovně předchozích let a přinesl ještě nabitější program, než tomu bylo loni. Třicet osm
vystavujících fotografů a jména autorů hlavních výstav mluví za všechno. Snad jediné, co
podprahově hlodalo v mysli organizátorů, se vloudilo do tématu. Vždyť na co snad každý
v uplynulém roce myslil v tajných i přiznaných obavách? Přece na tělo!
V tvorbě fotografa Pavla Brunclíka
však nehledejme žádné negativní konotace.
Již od sedmdesátých let, kdy po absolvování
matematicko-fyzikální fakulty UK vystudoval
i FAMU, objevoval v tělu a tělesnosti ideál
krásy, obdivoval geometrickou dokonalost
a harmonii tvarů, energii i tajemství gest,
a za zobrazovanou vnější tváří hledal duši
člověka. O tom všem bohatě vypovídají
vystavené soubory: velkoformátové černobílé fotograﬁe ze souboru Geometrie nahoty
vznikaly ve spolupráci s baletním souborem
Národního divadla v Praze. Vysoce esteticky
působící kompozice utvářené nahými těly
tanečníků jsou abstraktním vyjádřením krásy umění i zachycením kouzla prchavého
okamžiku. Dokládají však také výsostnou
znalost fotograﬁckého ateliérového řemesla
a nepochybně jsou i poctou tanečnímu umu
zobrazených aktérů. Ze zcela jiných zdrojů
čerpá poodhalená nahota souboru Cizí ženy.
Erotickým napětím dýchající fotograﬁe jsou
pojednány s mimořádným vkusem a zaujetím
pro ženskost. Od sedmdesátých let se Pavel
Brunclík věnuje také portrétování významných osobností českého veřejného života.
Ze souboru 46 Čechů však byly, bohužel,
vystaveny pouhé 3 portréty. Krajinu jako nekonečně proměnlivé tělo Země autor pozoruje
dlouhodobě. Vystavené fotograﬁe vypovídají
o pohledu citlivého výtvarníka nalézajícího
v přírodě nejprotichůdnější emoce. Výstavu
lze v blatenském muzeu navštívit až do 21. 11.
Protipólem introvertního Brunclíka je další český fotograf Zdeněk Lhoták. Energický,
sršatý exhibicionista a recesista v sobě nezapře bývalého studenta tělovýchovy a vytrvalého dokumentaristu posouvajícího dokument
do jiných dimenzí. Známý organizátor a kurátor byl v roce 2019 oceněn Asociací profesionálních fotografů ČR udělením titulu Osobnost české fotograﬁe za dlouhodobý přínos.
Z jeho dokumentárních cyklů zabývajících se
problémy vrcholového fotbalu (Sparta), tělesností tvrdé práce (Horníci), útlakem asijských
etnik (Tibet) vnější stránkou duchovních
nauk (United colors of Nepal), či zkoumáním
vlastního těla (Autoportréty) byl v Blatné vystaven legendární soubor Spartakiáda, který

vzniknul v roce 1985 při obvodní secvičné,
a který zázračně uniknuvší komunistické
normalizační cenzuře získal v následujícím
roce 2. místo na World Press Photo. Lhoták
tuto událost připomenul na své
přednášce
představením
nevšedně graﬁcky upravené
knihy vydané
v loňském roce,
jež obsahuje
všechny fotograﬁe spartakiádního cyklu.
Ještě předtím
se však SpartaPerformance Zdenka Lhotáka
kiáda stala podnětem ke společné performanci vystavujících
a návštěvníků na podzámeckém nábřeží, při
které někdejší cvičence-vojáky bledých těl
oděné pouze do bílých trenýrek zastoupily
Lhotákem vytvořené bílé ﬁgury, a blátem,
kterým se na spartakiádě záhy pokryla těla
cvičenců od hlavy až k patě, byla nyní zástupně pomazána těla páně Lhotáka a dvou dobrovolníků. A tak jako doba barokní objevila spor
duše s tělem, odehrál se zde Lhotákův spor
o svobodu a lidství, potažmo o vlastní fyzickou zdatnost, s neznámým pisatelem dopisu
obhajujícím spartakiádu a s ní nevědomky
i nesvobodný a nelidský režim. Vítězná pyramida vystavěná těly blátem pomazaných
odvážlivců stojících na malířských štaﬂích
nad hlavami bílých ﬁgurin nenechala jásající
dav na pochybách o historické pravdě.
Nahé tělo jako estetický objekt se v různých variacích objevilo i na otevřené scéně,
například v souboru Martina Halamy nazvaném Kapky intimity nebo na fotograﬁích
Martina Andrle. Obdobně i téma cvičení
a tužení svalů bylo obsahem reportáže z prostředí kulturistiky Tomáše Loukoty s názvem
Tělo jako důkaz, nebo na snímcích Jana Jirkovského z tělocvičny Sokola, byť poselství
těchto souborů bylo zcela jiné než u Lhotáka.
I další fotografové prozkoumali tělo důkladně
ze všech stran: objevil se námět autoterapie,
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sociální role člověka, často pak jako úvaha
o pocitech, které jsou spjaty s tělesností, třeba
výborný cyklus Vandy Mesiarikové Night
Maps, s těhotenstvím prožívaným – soubor
Šárky Valáškové Já/nejá – i nepřicházejícím
– intimní fotograﬁcká zpověď Šárky Klímové
v souboru Já je někdo jiný – nebo role těla
v kulturní historii lidstva – soubor talentované Zuzany Fajmonové Antika vytvořený
pomocí techniky bodypainting. Tématu změn
a nejistot dospívání se citlivě dotknul Vladimír Skalický fotograﬁemi svých synů nebo
Simona Kala, která své jemné, pastelově laděné snímky vytvořila rovněž v prostředí své
rodiny. Překvapením byly fotograﬁe Jiřího
Chlandy vytvořené jednouchými technickými prostředky za použití obrazové metafory,
pojednávající o hříšném chování člověka vůči
živému tělu přírody. Tento cyklus stejně jako
precizní konceptuální fotograﬁcké obrazy
i na mezinárodní scéně mimořádně úspěšného
Miloše Nejezchleby, vybudované na principu
barevného kontrastu a prolínání skutečnosti

Ze serie Jiřího Chlandy - My lidé

s ireálnými představami, lze stále ještě shlédnout v Kulturní kavárně Železářství U Šulců.
Ani trápení s covidem nemohlo být tentokrát vynecháno; promítlo se do fotograﬁí
Šimona Pikouse, nebo mrazivého svědectví
Zuzany Štolcové o vztahu na dálku v době covidové. Nejsilněji zapůsobilo prostřednictvím
portrétů sestřiček po službě v covidáriu ARO
na Bulovce pořízených v době první vlny
pandemie známým pražským fotoreportérem
Davidem Neffem. Tiše výmluvné pohledy zdravotních
sester, jejichž
tváře jsou rozbrázděny otisky příliš dlouho
nošených respirátorů, není
třeba komentovat. A není náhodou, že právě
tento soubor byl
oceněn v soutěži Czech Press
David Neﬀ - Sestřičky
Photo 2020.
Jak psal v úvodu festivalového katalogu
moderátor a autor Ozvěn fotojatek Honza
Flaška (cituji): „Ten, komu se po přečtení
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tématu letošního Blatenského fotofestivalu
rozbušilo srdce v očekávání lechtivých čuňárniček, nejspíš utře nos“, ve výstavních prostorách nebyly tentokrát ke spatření ani klasické
akty, natož cokoli ostřejšího. Jedinou drobnou
výjimkou byl cyklus Alžběty Jungrové Burlesque!, který autorka nasnímala v dráždivém
prostředí zákulisí burlesky během několika
let od skromných začátků této erotické show
až po současnost s vystoupeními na pódiích
velkých divadel.
Nečekaný, nádherný dárek obdržel
fotofestival od Marka Matuštíka. Student
posledního ročníku magisterského studia Institutu tvůrčí fotograﬁe v Opavě a také jeden
z letošních vystavujících si zvolil jako téma
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své diplomové práce historii Blatenského
fotofestivalu a na takřka třech stech stránkách ji systematicky a detailně zpracoval.
Diplomku vydanou v reprezentativní knižní
podobě úspěšně obhájil a posléze několik

Diplomová práce na téma Blatenský fotofestival
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výtisků věnoval i organizátorům Blatenského
fotofestivalu.
16. ročník Blatenského fotofestivalu
skončil v neděli odpoledne rozhovorem
Honzy Flašky s představitelem tzv. Slovenské
nové vlny 80. let, dnes doma i v zahraničí
vyhledávaným fotografem Tonem Stanem,
a prezentací neméně věhlasné intermediální
umělkyně Veroniky Šrek Bromové. O pomyslnou tečku se svým večerním koncertem
přičinil harmonikář Václav Koubek, který
po oba festivalové dny hrál své pamětnické
písně také na vernisážích všech vystavujících.
Pro Blatenské listy napsala v září 2021
Iva Capoušková

Odraz makrohistorie ve vzpomínkách Jana Böhma
Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná - Muzeum Novojičínska
Blíží se výročí vzniku Československa,
a tak zákonitě hledáme jakousi spojnici mezi
Janem Böhmem a tímto výročím, které představuje v českých dějinách také datum konce
první světové války. Při těchto úvahách jsme
si ovšem uvědomili skutečnost, že při snaze
o vytvoření dějinných konstruktů přehlížíme
jiný aspekt pohledu na Jana Böhma jako
na pramen dokládající odraz velkých dějin,
tedy makrohistorie na egodokumentu slavného růžaře, kterým však v roce 1915 nebyl.
Posuďte sami.
Jan Böhm si v roce 1914 plánoval návrat
domů ze svých cest a následné založení vlastního podniku, když tu přišla rána: „…všechny
moje plány rozbila světová válka. Když vypukla, musel jsem z Německa domů a třebaže
jsem nebyl před válkou uznán za schopného
služby vojenské – teď byl Rakousku každý
voják dobrý. Zavolali mne znovu k odvodu
a uznali způsobilým.
V lednu 1915 oblékli mi tu nenáviděnou
rakouskou uniformu a zařadili mne k zákopníkům. Narychlo nás vycvičili – na dlouhé cvičení nebylo času, protože Rusové stáli u Krakova
a Rakousko se otřásalo v základech – a než
jsem se nadál, byl jsem na ruské frontě. Tam
to ještě nebylo tak zlé, ale hůře s námi bylo,
když jsme byli přeloženi na frontu italskou.“
Pomineme-li skutečnost, že vzpomínky
byly otištěny v roce 1931, kdy rostly vlastenecké tendence zaměřené zejména na německé nebezpečí, všimneme si dalších prvků
podporující již zažité teorie o první světové
válce, jejichž kořeny jsou v roce 1918 a nově
vzniklé Československé republice. Prvním
z nich je zdůraznění nenáviděné uniformy,
kterou Jan Böhm nosil, a to dozajista od ledna
1915 minimálně do konce května 1915. Itálie
totiž vstoupila do války 23. května 1915. Ona
zmiňovaná „nenávist“ odpovídá spíše dobové
mentalitě 30. let než skutečné vzpomínce starší o 15 let. Musíme si uvědomit, že Jan Böhm

byl i na ruské frontě, kde se účastnil mnohých
strategických ústupů. Dle legionářské legendy po roce 1917 by bylo tedy očekávatelné,
že měl mnoho
možností se nechat zajmout.
Přesto to neudělal a pro nás tak
vzniká otázka,
jak to, že byla
ta uniforma tak
28.3. 1916 Ruský hřbitov
nenáviděná, ale
zároveň neopouštěná? Z druhé strany musíme
dodat, že této legendě o nenávisti rakouské
uniformy ze strany Čechů dala sílu také německá propaganda v roce 1915, která informovala o hromadné a vykonstruované dezerci
c. a k. 28. pěšího pluku u Stebnické Huty. Ačkoliv byl pluk v roce 1916 zcela očištěn, příběh žil dále. Pro rakouské velení byl také jednou z příčin posílání Čechů na italskou frontu,
kde se již nepředpokládal jakýsi vybájený
panslavistický
vztah k nepříteli. O tomto
přesouvání vojska se dočteme i ve vzpomínkách Jana
Böhma, avšak
Odjezd branců z Blatné
bez širšího vyv roce 1914
světlení.
Dalším poválečným konstruktem je dle
našeho mínění ona radost Jana Böhma nad
Rakouskem v koncích a Rusy u Krakowa.
Rusko opravdu překvapilo svou rychlou mobilizací v roce 1914 a útokem na východní
frontě, avšak o jakési sounáležitosti se Slovany nelze mluvit. Jako protiargument totiž zní
počet padlých v řadách Blatenských občanů,
kdy z 90 padlých bylo pouze šest legionářů.
Tato skutečnost ukazuje, že většina Čechů
nastupovala do armády z povinnosti, ale
stále i s pocitem sounáležitosti s rakouskou
armádou, který lze předpokládat i v roce 1915,
a proto ji také hromadně neopouštěli. Proto

si lze jen stěží představit radost nad hrozbou
války na vlastním území, která by přicházela
ze strany Rusů.
Poslední informaci, kterou bychom
chtěli vyzdvihnout a která plyne z krátkého
exkurzu, je skutečnost uznání Jana Böhma
za způsobilého. Rakousko-Uhersko, které
čítalo cca 50 milionů obyvatel, mělo v roce
1914 pouze 50 000 profesionálních vojáků.
Pro lepší představu dnešní Česká republika
má asi stejný počet profesionálních vojáků.

Skupinová fotografie rakouské armády
(Josef Huňáček z Blatné)

Tento stav rakouské armády byl zapříčiněn
i skutečností, že teprve po roce 1866 započaly pravidelné odvody do armády a vojenská
služba pro všechny způsobilé. Jan Böhm mohl
být opravdu zpočátku uznán jako neschopen
vojenské služby, avšak ztráty zapříčiněné
tažením na Srbské frontě a Východní ruské
frontě donutily Rakousko-Uhersko k razantním krokům, které měly doplnit chybějící
stavy v armádě. Takto se i on dostal do víru
první světové války.
Pohlížíme-li na Jana Böhma jako na pouhého pěstitele růži nebo jako na zakladatele
města růží, opomíjíme skutečnost, že je
také cenným zdrojem informací o mentalitě
společnosti 30. let 20 století. Prozrazuje nám
zároveň střípky dějin první světové války,
utkvělé v egodokumentech a přibližující
nám příčiny vzniku první republiky. Pohlížet
na něj a jeho činnost jen jako na růžaře by
bylo krátkozraké a nezahrnulo by široké spektrum dějinného obrazu. Čtěme tedy pozorně,
než vyneseme svůj závěrečný soud i o Janu
Böhmovi v Blatné.
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Historie téměř detektivní

Poznámka k některým aktivitám J. P. Hilleho v době jeho působení v Blatné
Čestmír Cimler
Městské muzeum Blatná
V předminulém článku jsme nastínili, že
se v cyklu historie téměř detektivní budeme
věnovat některým nerozluštěným otázkám,
které se týkají kostela Nanebevzetí Panny
Marie. Pro tentokrát se však budeme zabývat
důvody, proč máme tu možnost objevovat
stále nové a v mnoha případech ojedinělé
artefakty minulosti. Tím důvodem je Msgre.
Jan Pavel Hille, bez jeho stavebních aktivit/
úprav v kostele bychom totiž nemuseli vyvíjet
naši snad prospěšnou činnost. Ptáme se tedy,
co vedlo J. P. Hilleho k tzv. zapečetění některých podzemních prostor v kostele (hrobka
Rozdražovských, podzemní chodby v nejvýchodnější části presbytáře aj.). Zároveň si musíme uvědomit, že se v 19. až I. pol. 20 století
jednalo o poměrně normální praxi ve všech
koutech střední Evropy, zejm. pak na území
našeho státu a sousedního Německa. K této

Pohled na původní vstup do krypty
Rozdražovských, kol. 1900, foto - Jan Pavel Hille

pohnutce se však Hille ve svém bohatém
literárním díle nikdy konkrétněji nevyjádřil,
stejně jako mnozí jiní, tedy až na některé pro
nás podstatné výjimky. Leckdo může namítat,
že Hilleho konání bylo vůči tak významnému
objektu více než neadekvátní, což z pohledu
dnešních praktik památkové péče nepochybně
bylo, ale zkusme se vcítit do jeho osoby, která
byla nejvíce pracovně činná v první třetině 20.
století, tedy v době velkých společenských
i geopolitických změn, kdy padla monarchie
nebo vzniklo samostatné Československo.
Nemáme zde prostor se do detailu zaobírat
životní cestou J. P. Hilleho, je však naší povinností s ní alespoň ve stručnosti seznámit.
J. P. Hille se narodil v Písku roku 1861, kde
prožil celé své mládí a absolvoval v roce 1879

tamní gymnázium. V tomto raném období se
již s velkým entuziasmem zabýval regionální
historií. Poté započal studium na Biskupském
semináři v Českých Budějovicích a na kněze byl vysvěcen v roce
1884. Před
svým příchodem do Blatné
v roce 1924
působil mezi
lety 18841910 jako
kaplan a farář
při kostele sv.
Torzo náhrobníku, kterým bylo Václava v Kazakryto okénko do krypty Roz- dově a od roku
dražovských, celkový pohled, 1910 jako děfoto - Čestmír Cimler
kan v Kasejovicích. Ihned
po svém nástupu na místo blatenského děkana
začal s úpravami chrámového interiéru a mobiliáře. Nutno podotknout, že velmi citlivě,
což bylo dáno jeho bohatými historickými
vědomostmi, a to i přesto, že byl historikem
amatérem. Následně nechal při výměně podlahy v presbytáři mezi lety 1924-1934 vyjmout
všechny zachované náhrobníky a zasadit je
do zdi. I když byly tyto praktiky velmi časté,
mnozí se dnes mylně domnívají, že náhrobníky, které můžeme spatřit ve zdech nespočetného množství kostelů, byly takto umístěny už
v době svého vzniku. Opak je však pravdou.
Většinou se tak událo při výměně starších
chrámových podlah, což je i náš případ.
Hilleho zásluhou nicméně je, že jakékoliv
práce tohoto druhu poctivě dokumentoval.
Především pak ve svých Pamětech vikariátu
blatenského, dle mého názoru jeho nejlepší
práci, která bohužel nebyla nikdy oﬁciálně
vydána. Pokus o její vydání učinil před několika lety bývalý ředitel blatenského muzea
Mgr. Karel Petrán a předčasně zesnulý ředitel
Státního okresního archivu ve Strakonicích
Mgr. Jan Olejník, i přes jejich veškerou snahu
tak doposud nebylo učiněno. Doufejme, že se
nám již předpřipravený obsáhlý dokument podaří v blízké době prezentovat širší veřejnosti.
Za zmínku jistě stojí, že jedním z průkopníků
byl v tomto směru již na přelomu 17. a 18. století Jan Florián Hammerschmidt, významný
barokní topograf a dlouholetý farář v Týnském chrámu na Starém Městě pražském.
I přes skutečnost, že Hille veškeré úpravy
s pečlivostí sobě vlastní evidoval, je na místě
uvést, že o něčem se zmínil jen okrajově, byť
ve svých zápiscích ztvrdil, že danou prostoru
navštívil. V minulých vydáních jsem vždy
opakoval, že v interiéru Rozdražovské krypty
se na její východní stěně nachází monumentální freska s námětem Trůnu milosti či Eu-

charistického mlýnu, bez jejího zpřístupnění
však nelze jasně identiﬁkovat, o které z těchto
dvou ikonograﬁckých témat se jedná. Pro nás
je ovšem zásadní odpověď na otázku, proč
se Hille rozhodl tuto podzemní kapli totálně
uzavřít, když původní vchod z prostoru pod
kruchtou nechal zakrýt těžkými kamennými
deskami, původně snad sešlapanými náhrobníky, a drobné okénko ze západní strany
chrámu uzavřít torzem heraldického náhrobníku vyjmutého z podlahy kostela. Na tuto
palčivou otázku je zdánlivě jednoduchá
odpověď. Oba výše uvedené náměty mají
totiž výrazný eucharistický podtext a jejich
zobrazení bylo vždy terčem ničení v dobách
politicko-náboženských konﬂiktů. V německy
mluvicích zemích se jich do dnešní doby zachovalo opravdu minimum, konkrétní příklady v této formě ztvárnění by se daly napočítat
maximálně na prstech jedné ruky. Přitom jich
v období před násilnou sekularizací církevních majetků
ve Svaté říší
římské, která
byla úředně
vynesena 25.
února 1803
v Řezně, exisSekundárně umístěný náhrob- tovalo několik
ník, který kryl vstup do Serénydesítek, což
iovské krypty, detail,
s jistotou víme
foto - Čestmír Cimler
z písemných
pramenů a historiograﬁcké tvorby některých
duchovních ze 17. a 18. století. Když si
v tomto kontextu připomeneme náboženskou
situaci v Československu za První republiky
(snaha o co největší potlačení římskokatolické
církve ve společnosti), a jakou agresi zažíval
Hille při svém působení v Kasejovicích ze
strany příslušníků Církve
československé (od roku
1971 Církev
československá husitská),
je v celku
zřejmé proč
se Rozdražov- Sekundárně umístěné náhrobskou pohřební níky ve zdi boční kaple kostela
kapli rozhodl sv. Jindřicha a sv. Kunhuty
na Novém Městě v Praze ze
uzavřít a o její
zrušeného hřbitova,
foto - Čestmír Cimler
výzdobě se
radši vůbec nezmiňovat. Skutečnost může být samozřejmě
mnohem prostší, neboť vykrádání hrobek
apod. je i v současnosti velkým problémem.
Můžeme tak jen doufat, že movité i nemovité památky už nebudou likvidovány z tak
hloupých důvodů, jako jsou jiné náboženské
či politické názory.
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Kouzlo Orientu, snoubící se s pestrou paletou čajového
aroma. To je „Naše čajovna“ v Blatné
Jako v pohádce „Tisíc a jedna noc“. Přesně takové prostředí uvítá návštěvníka blatenské provozovny „Naše čajovna“, která chyběla
v gastronomické nabídce města růží jako sůl. Od 1. července loňského roku, kdy došlo k slavnostnímu otevření čajovny, si už cestu do oázy
klidu a pohody našla pěkná řádka prostých konzumentů i vyznavačů „tak trochu“ odlišného pojetí odpočinku.
Myšlenka
na vybudování blatenské čajovny je
prý stará cca osmnáct let. Ano, tak
dlouho žila a tak
dlouho se rozvíjela
v hlavě stávajícího majitele Josefa
Maňhala, úspěšného podnikatele, který je mimoto ještě
vlastníkem hezkého „Cyklosportu“ na Skalčanské ulici a Výkupny
kovošrotu tamtéž. Ruku v ruce s touto myšlenkou již šly i činy. „Předně
bych chtěl uvést na pravou míru, že tento objekt nebyl v historii měšťanským pivovarem, ale obydlím sládka,“ prohlašuje důrazně Josef
Maňhal, co má / nejen / regionální dějiny takříkajíc v malíčku. V 80.
letech 20. století prý již bylo stavení vedeno coby „zpustlé“. Kdysi
někdo zaknihoval zmíněný dům jako nemovitou kulturní památku,
což mu v oné čtvrti zajistilo něco na způsob „poslanecké imunity“.
„Budovu jsme koupili tři měsíce před povodněmi roku 2002,“ referuje
dále Josef Maňhal, „To, co tu zůstalo po předchozích vlastnících, nám
pěkně zgruntu vypláchla velká voda, takže jsme začínali od nuly a ještě
téměř po pás v bahně,“ vzpomíná na nelehký vstup do branže „čajovníků“ muž, který se nebojí žádných překážek. Generální rekonstrukce
se podle jeho žertovného přídomku „trošičku“ protáhla na nějakých
„dvacet let“. No, to vlastně není vůbec tak hrozné- vždyť dočasný
pobyt sovětských vojsk na území ČSSR trval nějak podobně! Že si
přestavba kulturní památky vyžádala investici ve výši miliónů korun,
není třeba podotýkat.
Čtyřlístek je odnepaměti pokládán za symbol štěstí. V případě /
zatím / poslední podnikatelské aktivity Josefa Maňhala mu štěstí přinesl
spíše trojlístek. Lidský trojlístek ve složení Říhová, Petrášek a Slováček. „Paní Říhová z odboru památkové péče nám šla při rekonstrukci
objektu skutečně na ruku a moc nám pomohla. Stejně tak si vážím práce
a starostlivosti pana architekta Petráška, který to tu dal odborně celé
do kupy. V neposlední řadě musím zmínit pana inženýra Slováčka, co
všechno důkladně zmapoval a zakreslil,“ netají se vděčností a uznáním
majitel blatenské čajovny.
Neúnavný podnikatel je právem pyšný na to, že orientálně laděnou
čajovnu vybavil samými originály z nám poměrně vzdáleného světa:
„Nejedná se o žádné turistické tretky. Kupříkladu všechny potahy
pochází z Maroka. Další předměty jsem přivezl dílem z Indie, dílem
z Pákistánu, dílem z Bangladéše atd….. Prostě jsou to kompletně věci
ze Středního a Dálného východu, kam se pravidelně vydáváme a máme
tam již party kamarádů a přátel.“
Cykloservis, Výkupna kovošrotu a Čajovna- jak se to vlastně
rýmuje ? „Asi nijak. Rozvržené to mám ale znamenitě. Pak mám celý
den rozvržený podle svého gusta. Od rána do odpoledne na „Skalčanské“ a od šestnácti hodin čajovna. Když někdo namítne, že mi pak
chybí nějaké osobní volno, odpovím: „Čajovna je moje volno. Vždyť
je tu krásně- no ne ? Alespoň nemá člověk čas na blbosti!“, směje se
pohodář každým coulem.
Josef Maňhal se hrdě hlásí k personálu čajovny. A právem. Celkem
je jeho obsazení tříčlenné. Vedle pana majitele tu hrají dominantní role

paní Jana Vavřincová, původním povoláním učitelka cizích jazyků a její
dcera Bibi, momentálně studující. Ta prý skvěle plní povinnosti- možná
spíše poslání- čajnice.
„Nikdy jsme nechtěli být jen obyčejná čajovna, která servíruje
tea a oříšky,“ usmívá se paní
učitelka ve výslužbě, „Vedle čajůsypaných a té nejryzejší kvality,
připravovaných podle tradičních
receptur- si u nás zákazník může
objednat tzv. „nečaje“ / mátové,
bylinkové nálevy. Studené nápoje ve formě našich limonád
z ovoce a sirupu, ledových čajů,
džusů. Alko pití má v nabídce
lahvové pivo a kvalitní vína. Pro
zajímavost- u nás je možno také
ochutnat nejtypičtější turecký
nápoj „Sahleb“. Samozřejmostí je
pochopitelně káva.“
Čaj od slečny BIBI chutná
nejlépe
(Dokončení v příštím čísle).

Skladová účetní – účetní
Očekáváme:
* kompletní vedení skladové evidence
* kontrola faktur s výdejkami a příjemkami, následné zaúčtování
* porovnávání stavu skladu a interního systému
* zpracování ročních inventur
* řešení problematiky Eko-komu
* výpomoc při podvojném účetnictví
* administrativní činnost
* pracoviště na provozovně Tojice
Požadujeme:
* SŠ vzdělání, nejlépe ekonomického charakteru
* znalost podvojného účetnictví
* komunikativnost, organizační schopnosti, cílevědomost
* spolehlivost, samostatnost, důslednost
* znalost práce s PC, MS Oﬃce
Nabízíme:
* zaměstnání v soukromé zavedené společnosti s tradicí od roku 1992
* pestrou a zajímavou práci pro jednu z největších velkoobchodních
společností v oboru
* pružnou pracovní dobu
* motivující platové ohodnocení
* stabilní zázemí a seriózní přístup
* prostor pro seberealizaci
* platové podmínky - ﬁxní plat + ohodnocení dle hospodářského
výsledku
Kontaktní osoba: Pavel Vokáč
mob.: 00420 605 247 208, tel.:
00420 371 526 306
e-mail: jednatel@obreta.cz
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Adaptační
kurz
ve Vrbně
Tento rok se adaptační kurz šestých ročníků uskutečnil od 13. do 15. září. Počasí nám
nastavilo svoji vlídnější tvář, a tak jsme si
mohli pobyt náležitě užít. Nenudili jsme se,
neboť program byl skutečně bohatý. Vyzkoušeli jsme si hry, ve kterých šlo především o navázání důvěry mezi námi, pochopení potřeb
druhých, respektování kamarádů i dospělých.
A protože slunce hřálo někdy až moc, došlo
i na podzimní krátké koupání v nedalekém
rybníce. Nejvíce jsme se však těšili na noční
bojovou hru v lese. Veselá byla i cesta zpět
do Blatné, kterou jsme museli ujít pěšky.
Pobyt se vydařil, nic nám nescházelo a už se
těšíme na další společné výlety a exkurze.
Žáci šestých tříd
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Den české státnosti - projekt Slavíme společně,
organizovaný spolkem Nobiscum Humanitas, podpořený
Jihočeským krajem a Městem Blatná
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YĽG\Y¼WHU¿śK
3ě£WHOVN«SRVH]HQ¯SěLNWHU«PVH
SREDY¯PHDY]£MHPQÝLQVSLUXMHPH

Číslo 17 / strana 11

.RPXQLWQ¯
FHQWUXP
3RVH]HQ¯VS¯VQLÏNRXś+£MHQND
śK
'HFKRY£NDSHOD+£MHQNDY]QLNOD
YURFHY'RPDłOLF¯FK]DGREXVY«
H[LVWHQFHY\GDODDOEDSUDYLGHOQÝ
VH¼ÏDVWQ¯IHVWLYDOĳSRFHO«ÎHVN«
UHSXEOLFH
9VWXSQ«.ÏSěHGSURGHMYLQIRFHQWUX
DZZZSODQWD]EODWQDF]

$NYDUHOV0DUL¯/DGURYRX
śK
3ěLKO£ģN\QD

6WRU\WHOOLQJV0DUWLQHP+DNHP
śK
0J$0DUWLQ+DNMHOHNWRUY\SUDYÝÏVN¿FK
GRYHGQRVW¯DSU£FHVSě¯EÝKHPŁLY«
Y\SU£YÝQ¯MHGLYDGORYQDģ¯KODYÝ-HWR
ěHPHVORNWHU«PXVHOLG«XÏ¯DE\PRKOL
VREÝLGUXK¿PO«SHSRUR]XPÝWDVGÝOLW
MLPVY«Sě¯EÝK\WDNMDNFKWÝM¯DE\E\O\
VO\ģHQ\3ěLMÑWHQDPLQLNXU]NGHVH
SRNXV¯PHY\Wě¯ELWYDģHY\SUDYÝÏVN«
GRYHGQRVWL
9VWXSQ«.ÏSěLKO£ģN\QD
NDORXVRYD#SODQWD]EODWQDF]

6LQJOH/DGLHV
RGśKNDĽG¿W¿GHQ
7DQHÏQ¯NXU]\V.ULVW¿QRX9DLQHURYRX
6WUQDGRYRX
/DWLQVNRDPHULFN«WDQFHYVµORY«¼SUDYÝ
SURłHQ\7DQHÏQ¯YDULDFHMLYHFKDFKD
FKDUXPEDDVDPED3ěLMÑWHVL]DWDQÏLW
&HQD.Ï
SěLKO£ģN\QDNYDLQHURYD#JPDLOFRP

%XU]DĠNRO
śK
3UH]HQWDFHY¯FHQHłGYDFHWLVWěHGQ¯FK
ģNRODXÏLOLģĩQHMHQ-LKRÏHVN«KRNUDMH
$NFHMHXUÏHQDģLURN«YHěHMQRVWLY¯WDQ¯
MVRX]HMP«QDł£FLSRVOHGQ¯FKURÏQ¯Nĳ
]£NODGQ¯FKģNRODMHMLFKURGLÏH

&LPE£ORY£PX]LNDÎHVN«ƊOKDUPRQLH
K
.ÏSěHGSURGHMRG
Y,QIRFHQWUX%ODWQ£
DZZZSODQWD]EODWQDF]
&LPE£ORY£PX]LNDÎHVN«ƃOKDUPRQLH
Y]QLNOD]HVNXSLQ\ÏOHQĳRUFKHVWUX
YURFH9WRPWRURFHWDN«
¼ÏLQNRYDODQDVSROHÏQ«PNRQFHUWÝ
V%REE\0F)HUULQHPYSUDłVN«P
5XGROƃQX-HM¯NRQFHUWQ¯SURJUDP\
NRPELQXM¯IRONOµUVNODVLFNRXKXGERXYH
YODVWQ¯FK¼SUDY£FK
-HGQRX]FHVWSRQLFKłVH&LPE£ORY£
PX]LNDÎHVN«ƃOKDUPRQLHY\GDODMH
REMHYRY£Q¯GÝOVODYQ¿FKVNODGDWHOĳ
PLQXO«KRDSěHGPLQXO«KRVWROHW¯
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5HKDELOLWDÏQ¯FYLÏHQ¯SURPODGĠ¯
LVWDUĠ¯
3RQGÝO¯śK
Velká klubovna
3Rě£G£673%ODWQ£

6HWN£Y£Q¯PDPLQHNVGÝWPL
WHU¿ś

Velká klubovna
&YLÏHQ¯VGÝWPLVSROHÏQ«WYRěHQ¯DKUD
9KRGQ«SURGÝWLRGMHGQRKRURNX

3LODWHVFOLQLFD]GUDYRWQ¯FYLÏHQ¯
WVW

Velká klubovna
3UDYLGHOQ«OHNFH3LODWHV&OLQLF
D=GUDYRWQ¯KRFYLÏHQ¯V7HUH]RX
0DģNRYRX9¯FHLQIRDUH]HUYDFHQD
ZZZWPDVNRYDQHWQHERQDWHOHIRQX


LQVSLURYDQ¿FKOLGRYRXKXGERX1HQ¯
SěLWRPSěHNYDSLY«]MLģWÝQ¯łHNDłG¿
]WÝFKWRDXWRUĳPÝONIRONOµUXDŤQ£URGQ¯Ţ
KXGEÝRGOLģQ¿Sě¯VWXS1ÝNWHě¯MVRX
OLGRYRXKXGERXRYOLYQÝQLMHQRNUDMRYÝ
MLQ¯MDNRQDSě¯NODG-DQ£ÏHNQHER%DUWµN
MVRXVQ¯QLWHUQÝVURVWO¯
9PLQXO«PÏ¯VOH%ODWHQVN¿FKOLVWĳ
MVPHQHVSU£YQÝXYHGOLGDWXPNRQ£Q¯
NRQFHUWX=DFK\EXVHRPORXY£PH
DWÝģ¯PHVHQDY£VYHVWěHGX
Y.RPXQLWQ¯PFHQWUX

$WHOL«U.UHVEDPDOEDV/HQNRX
3£ONRYX
śK
6DUGLQLHśRVWURYSĘ¯URGQ¯FKNU£V
DG£YQ¿FKFLYLOL]DF¯
K
9HON¿V£O
0JU-RVHIĢLQGHO£ěQ£VWHQWRNU£W
Y\SU£YÝQ¯PDVY¿PLƃOP\SURYHGH
RVWURYHPQDNWHU«PVHSRGDěLORSURSRMLW
WXULVWLFN¿UXFKVRFKUDQRXNUDMLQ\
8YLG¯WHEDUHYQ«VN£O\RUFKLGHMRY«ORXN\
LVWDURE\O«SDP£WN\PHJDOLWLFN«NXOWXU\
NWHU«MLQGHYHVYÝWÝQHPDM¯REGRE\
9VWXSQ«GREURYROQ«

6W£O«DNFH
.XU]3ĘHGĠNRO£ÏHN
.DĽG¿VXG¿W¿GHQYSRQGÝO¯
śK
ĢDWQD.&$Ł
3ě¯SUDYDSěHGģNROQ¯FKGÝW¯SUR¼VSÝģQ¿
YVWXSGRSUYQ¯Wě¯G\
3ěLKO£ģHQ¯QDDGUHVH
WXKDFNRYDSHWUD#VH]QDPF]
3ěHGSRNO£GDQ«]DK£MHQ¯NXU]XNRQHF
ě¯MQD
2WHYěHQ¯NXU]X]£YLV¯QDSRÏWX
SěLKO£ģHQ¿FKGÝW¯
3RGUREQ«LQIRUPDFHQDWHOHIRQX


5HKDELOLWDÏQ¯DSURWDKRYDF¯FYLÏHQ¯
SURWÝOHVQÝSRVWLĽHQ«DVHQLRU\
6WĘHGDśK
Velká klubovna
3Rě£G£673%ODWQ£

1£SUDYDĘHÏL
6WĘHG\GOHWHOHIRQLFN«GRPOXY\
ĢDWQD.&$Ł
0JU3HWUD7XK£ÏNRY£


MXUMµJD
ÎWYUWHNśKśK

Velká klubovna
/HNWRU5DGRVODY1DK£ONDQXWQ«
SěLKO£ģHQ¯QD.DSDFLWD
¼ÏDVWQ¯Nĳ
.ÏOHNFH

-µJDV/HQNRX9£YURYRX
3£śK

Velká klubovna
3ěLKO£ģN\ZZZMRJDOHQNDYDYURYDF]
RQOLQHUH]HUYDFH

-D]\NRY«NRQYHU]DFH
$QJOLFN£NRQYHU]DFH
3RQGÝO¯śK
.OXERYQD
/HNWRUND%RKXPLOD+HUPDQQRY£-DQD
0LFK£ONRY£
.ÏOHNFH

)UDQFRX]VN£NRQYHU]DFHSUR
]DÏ£WHÏQ¯N\
6WĘHGDśK
0DO£NOXERYQD
/HNWRUND$OHQD0DUKDY£
.ÏOHNFH

1ÝPHFN£NRQYHU]DFH
6WĘHGDśK
0DO£NOXERYQD
/HNWRUND-DQDĢSDQLKHORY£
.ÏOHNFH
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$QJOLFN£NRQYHU]DFH
ÎWYUWHN
śK]DÏ£WHÏQ¯FL
śKP¯UQÝSRNURÏLO¯
0DO£NOXERYQD
/HNWRUND/XGPLOD5ĳłLÏNRY£
.ÏOHNFH

9¿VWDY\
0X]HXPYĠHPLVP\VO\
¼WśQHśK
1£PÝVW¯0¯UX
,QWHUDNWLYQ¯KLVWRULH%ODWQ«D%ODWHQVND
RGSě¯FKRGXSUYQ¯FKOLG¯DłSR
VRXÏDVQRVW

3RX]H=QRX]HD3RX]HQRX]H
ś¼WśS£ś
.RPXQLWQ¯FHQWUXP
9¿VWDYDSODN£WĳNHNRQFHUWĳPNDSHO\
=QRX]HFWQRVW

0LORĠ1HMH]FKOHEś7LFK«SĘ¯EÝK\
1. 9. – 10. 10.
.XOWXUQ¯NDY£UQDŁHOH]£ěVWY¯8ĢXOFĳ
9¿VWDYDIRWRJUDƃ¯

3DYHO%UXQFO¯N',9(56(
ś¼WśQHśK
0ÝVWVN«PX]HXP%ODWQ£
9¿VWDYDÏHVN«KRIRWRJUDIDHYURSVN«KR
UHQRP«łLM¯F¯KRVWě¯GDYÝY3UD]HDYH
)UDQFLL
9%ODWQ«SěHGVWDY¯IRWRJUDƃH]WÝFKWR
F\NOĳ&L]¯łHQ\*HRPHWULHQDKRW\
.UDMLQ\3RUWUDLWJDOOHU\ÎHFKĳ
3DUDOHO\

9HURQLND3LODĘRY£%HDXW«)«PLQLQH
18. 9. – 31. 10.
*DOHULHY¯ÏNX,QIRFHQWUXP%ODWQ£
6RXERUIRWRJUDƃ¯łHQVN¿FKDNWĳYGXFKX
GREPLQXO¿FK

7RXON\SĘ¯URGRX
1. 10. – 31. 12.
¼WśS£śK
.RPXQLWQ¯FHQWUXP*DOHULH6SHNWUXP
9¿VWDYDIRWRJUDƃ¯VRXUR]HQFĳ
0LQDě¯NRY¿FK

+HUEHUW.LV]DśJUDƊNDREUD]\
25. 10. – 12. 12.
.XOWXUQ¯NDY£UQDŁHOH]£ěVWY¯8ĢXOFĳ

,QIRUPDFHR G 
Q£V
6£]HMPHVNO¯]HMPH
9ORNDOLWÝ0DO¿YUFKŝ]D9LVKD\HP
DQRY¿PLURGLQQ¿PLGRPN\E\PRKO
VYDģ¯SRPRF¯ÏDVHPY\UĳVWNRPXQLWQ¯
VDG
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6DGE\PÝOÏDVHPP¯WVYRM¯SURGXNÏQ¯
ŝSORGRQRVQRXKRGQRWX NG\VLEXGRX
PRFLRE\YDWHO«%ODWQ«DRNRO¯SěLM¯W
QDWUKDWMDEONDQDģWUĳGOÏLWěHģQÝ]D
XFKR DOHXłSěLMHKRSURP¿ģOHQ¯
D]DNO£G£Q¯VHVQDł¯PHP\VOHWLQD
IXQNFLUHNUHDÏQ¯DUHOD[DÏQ¯KHUQ¯
Y]GÝO£YDF¯DVGUXłRYDF¯Î£VWVDGX
EXGHJHQRIRQGRY£ŝWHG\Y\VDG¯PH
D]NXģHQ¿VDGDěQDURXEXMHRGUĳGDPL
W\SLFN¿PLSUR%ODWHQVNRNWHU¿PMLQDN
KUR]¯YDOHM¯FKNROHPVLOQLFDVWDU¿FK
QHREKRVSRGDěRYDQ¿FKVDGHFK]£QLN
-LQ¿PLVORY\VDGSO£QXMHPHSRVWXSHP
GRE\VSRPRF¯D¼ÏDVW¯YHěHMQRVWL
Y\WY£ěHWMDNRP¯VWRNDPVHG£]DM¯W
SURFK£]NRXVHSVHPKU£WVLVGÝWPL
QDVE¯UDWE\OLQN\QDÏDMQHERQDWUKDWS£U
WěHģQ¯SRPRFLSRNRVLWNXVWU£YQ¯NXDSDN
VLXGÝODWSLNQLNVHVRXVHG\]DW¯PFRVL
GÝWLEXGRXKU£WQDVFKRYNXDSR]RURYDW
MHģWÝUN\QDVXFK¿FK]¯GN£FKDVOHGRYDW
MDNGREXGHN]DO«WDM¯ģSDÏFL7RYģH
RU£PRYDQ«łLY¿PSORWHPNWHU¿XPRłQ¯
KQ¯]GÝQ¯SW£NĳKP\]XŨ
3O£QXMHPHSRě£GDWLGDOģ¯NRPXQLWQ¯DNFH
VOHNWRU\MDNRQDSěMDN]DORłLWłLY¿YUERY¿
SORWNXU]\VDGDěVWY¯RÏNRY£Q¯Uĳł¯ÏL
Y¿XNXNRVHQ¯NRVRX
ŁHWRMHMDNR]EDUYRWLVNX"0RłQ£łHMR
PRłQ£łHQHŝMDNě¯N£/DVVH]'ÝW¯
]%XOOHUE\QXDOHVHQMHWRKH]N¿ŝ
DSURWRXY¯W£PHNDłG«KRNGRE\VHFKWÝO
SRG¯OHWQHMHQQDGDOģ¯PSO£QRY£Q¯VDGX
DOHKODYQÝLQDMHKRY¿VDGEÝ¼GUłEÝ
DOHLQDWYRUEÝKHUQ¯FKSUYNĳÏLSě¯URGÝ
EO¯]N¿FKRGSRÏLQNRY¿FKP¯VWÏLWěHED
ģNRO\DģNRON\NWHU«E\YHVSROXSU£FL
VOHNWRU\FKWÝO\]H]DÏ£WNXVHQDXÏLW
MDNY\VDGLWVWURPDSR]GÝMLWěHEDMDN
Y\EXGRYDW¼NU\W\SURGUREQ«REUDWORYFH
ÏLKP\]
6SROHÏQ£V£]HQ¯YģHFKNWHě¯FKFHWH
SěLORłLWUXNXNU¿ÏLVWURPNXSOHWLYXÏL
KO¯QÝVHEXGRXNRQDWYS£WHNRG
GRKYS£WHNRGGRK
DYQHGÝOLRGGRK
Y.RPXQLWQ¯PVDGX
9¯FHLQIRUPDF¯

%ODWQ£PÝVWR
UĮĽ¯
+HQU\%HQQHWŦ
SRNUDÏRY£Q¯]WLWXOQ¯VWUDQ\
3ěHFLMHQRPXłE\ODYSOQ«PUR]MH]GX
W]YSUĳP\VORY£UHYROXFHNG\]DÏDOR
YHVSROHÏQRVWLUH]RQRYDWKHVORŝÏDV
MVRXSHQ¯]HDNRPSOH[QRVWYHY]GÝO£Q¯
MLłQHE\ODREHFQÝY\łDGRY£QDERKXłHO
MHWRPXWDNGRGQHV7ÝFKWRSRPÝUQÝ
]£VDGQ¯FK]PÝQVRFL£OQ¯KRFKDUDNWHUX
SDNY\XłLOSU£YÝ+HQU\%HQQHWW
+HQU\%HQQHWWVHQDURGLOY$QJOLLURNX
DRMHKRPO£G¯WRKRYVNXWNXPRF
QHY¯PH-H]Q£PRłHSĳYRGQÝSUDFRYDO
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.RPXQLWQ¯
.
VDG

8P¯VWÝQ¯SO£QRYDQ«KRNRPXQLWQ¯KRVDGXYXOLFL=D0DO¿P9UFKHP

DSĳVRELOMDNRSURVW¿]HPÝGÝOHF
DFKRYDWHOVNRWXQD0DQRU)DUPYH
6WDSOHIRUGXYSRORYLQÝVWROHW¯
9]KOHGHPNW¯łLY«ƃQDQÏQ¯VLWXDFLYH
VY«URGLQÝVHUR]KRGOEÝKHPNU£WN«
GRE\VHPXWRWLłVPDQłHONRX(PPRX
5HEEHFNRYRXSRGDěLOR]SORGLWRVP
GÝW¯łHEXGRXFQRVWQHQ¯MHQYFKRY£Q¯
GRE\WNXDSÝVWRY£Q¯SģHQLFH
=SRFKRSLWHOQ¿FKGĳYRGĳVHWDN]DPÝěLO
QDWRMDNUR]ģ¯ěLWVY«ƃQDQÏQ¯Sě¯MP\
DQDNRQHF]YROLOFHVWXVPÝUHP
NUĳłDěVWY¯3UYQ¯UĳłHNRXSLOYURFH
D]DVDGLOMHQDVY«PVWDWNXSULP£UQÝ]D
¼ÏHOHPMHMLFKUR]PQRłHQ¯DQ£VOHGQ«PX
SURGHML9WRPWRUDQ«PREGRE¯YMHKR
P\ģOHQN£FKY\NU\VWDOL]RYDOQ£SDGłH
E\PRKOG¯N\VY¿P]QDORVWHPYFKRY£Q¯
VNRWXXSODWQLW¼SOQÝVWHMQ«]£VDG\QD
SÝVWRY£Q¯ÏLģOHFKWÝQ¯Uĳł¯-HKRSUYQ¯
SRNXV\YģDNE\O\]GĳYRGXQHSRFKRSHQ¯
NOLPDWLFN¿FKSRGP¯QHNQDEULWVN¿FK
RVWURYHFKQH¼VSÝģQ«DY\FHVWRYDOWDN
YURFHGR)UDQFLHNRO«EN\
UĳłDěVWY¯]D¼ÏHOHPSRFKRSHQ¯
]£NODGQ¯FKWHFKQLNYWRPWRRERUX9H
)UDQFLLE\ORYģHPSěHNYDSHQNG\ł]MLVWLO
łHWDPQ¯Y¿]QDPQ¯ģOHFKWLWHO«QHX]Q£YDOL
K\EULGL]DFLSRPRF¯ě¯]HQ«KRRS\ORY£Q¯
3RQ£YUDWXGRPĳVLYODVWQ¯PLVLODPL
SRVWDYLOY\Kě¯YDQ¿VNOHQ¯N
D]DÏDOVHVY¿PLģOHFKWLWHOVN¿PLSRNXV\
QDE£]LģOHFKWÝQ¯VNRWX6YĳM¼KHO
SRKOHGXSDN]DPÝěLOQDK\EULGL]DFLGR
W«GRE\QHRƃFL£OQ¯FKW]YÏDMRY¿FKUĳł¯
=£URYHĊWDNQDUR]G¯ORGVY¿FKEULWVN¿FK
NRQNXUHQWĳNROHJĳPRKOSUDFRYDW
Y]KOHGHPNMLł]PLĊRYDQ«PXSRGQHE¯
QDEULWVN¿FKRVWURYHFKRGPÝV¯FH
EěH]QD9URFHVHG¯N\VY«¼VSÝģQ«
ÏLQQRVWLSěHVWÝKRYDO]H6WDSOHIRUGX
GRPQRKHPOXNUDWLYQÝMģ¯ORNDOLW\YH
6KHSSHUWRQXY0LGGOHVH[X9W«GREÝ

+HQU\%HQQHWWNRO

E\OXłYFHO«(YURSÝSRYDłRY£Q]D
X]Q£YDQ«KRSÝVWLWHOHDģOHFKWLWHOHUĳł¯
9HVWHMQ«PURFHE\O%HQQHWWSR]Y£QLQD
VHWN£Q¯]DKUDGQLFN«VSROHÏQRVWLY/\RQX
NGHE\ORUR]KRGQXWRRGERUQRXNRPLV¯
NWHU£E\ODVHVWDYHQD]QHMY¿]QDPQÝMģ¯FK
UĳłDěĳW«GRE\łHY\WYRěLO]FHODQRYRX
Wě¯GXUĳł¯VSRMPHQRY£Q¯PK\EULGQ¯
ÏDM9URFHSDN1DWLRQDO5RVH
6RFLHW\%HQQHWWRYLXGÝOLODGYÝ]ODW«
PHGDLOH]DUĳłHVWLWXO\+HU0DMHVW\ -HM¯
9HOLÏHQVWYR D0UV-RKQ/DLQJ0H]L
GDOģ¯Y¿]QDPQ«%HQQHWWRY\Y¿SÝVWN\
SDWě¯NXSě&DSWDLQ+D\ZDUG*UDFH
'DUOLQJ)RONHVWRQHDPQRK«GDOģ¯+HQU\
%HQQHWW]HPěHOYGREÝVY«KRSUDFRYQ¯KR
YUFKROXVUSQD
ÎHVWP¯U&LPOHU
0ÝVWVN«PX]HXP%ODWQ£
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Hanka Novotná je
vítězkou

Blatná 8. října 2021

plus 10 tisíc na klub. „Hlavně jsme chtěli
propagovat více náš sport, který je známý jako
pochodování na dechovku. Všichni viděli, že
naše mažoretky jsou o něčem jiném. Myslím,

(pokrač. ze str. 1)
Nejvíce bodů v nich získala Hana Novotná
z Blatné. „Měla jsem úplně úžasné děti, se
kterými se mi skvělo spolupracovalo,“ popsala Novotná, která začala v Blatné trénovat

Ročník 32 (42)

koliv. „Šestým rokem se snažíme podporovat
lidi, kteří ve svém volném času věnují energii
dětem a vedou je ke sportování. Vyzdvihujeme
jejich konkrétní příběhy. Děkujeme také letošním partnerům projektu, konkrétně finanční
skupině ČSOB, Nadaci ČEZ a sportovní
značce Puma za jejich podporu trenérům mládeže,“ říká Petr Rydl, hlavní organizátor akce.

Vystoupení blatenských mažoretek

Hanka se „svým“ týmem
8 finalistů

mažoretky před dvanácti lety. Od té doby
se „Precizosky“ staly mistryněmi Evropy
a světa. Od organizátorů získala 40 tisíc korun

4 superfinalisté

že v Blatné díky tomu získáme více respekt
a pozornost. Chceme na sebe upozornit také
v České obci sokolské,“ dodala Novotná.
Kromě toho obdržela vítězka od ﬁrmy
Puma titul Trenérka Srdcařka a 50 tisíc korun
na nákup sportovního vybavení. Trenérem
Sympaťákem se stala volejbalistka Eva Drešerová, která od ČSOB dostala 15 tisíc korun.
Navíc za druhé místo v akci Díky, trenére
30 tisíc a 10 tisíc korun na klub. To 20 tisíc
a 10 tisíc korun obdržela hokejistka Blanka
Jiskrová z Karlových Varů.
Díky, trenére se za šest ročníků těší velkému respektu mezi sportovními svazy a veřejnosti. Jednotliví kandidáti na titul Trenér
mládeže roku jsou konzultováni s kapacitami
jednotlivých sportů. Svého oblíbeného trenéra
může nominovat na webových stránkách kdo-

Všichni soutěžící, ... foto „Díky, trenére“

Mažoretky Prezioso Sokol Blatná roztančily
všechny. Přišli i hokejisté
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„Pouťování“ u sítě aneb Přišli i „psi ze vsi“
Škvořetice - I do letošní staroslavné poutě
ve Škvořeticích promluvil sport. A i tentokrát
šlo o nohejbal. A také v pořadí 3. ročník pouťového turnaje v nohejbale se odehrál na ploše
areálu u rybníka „Daliň“.
Jak už u takových venkovských turnajů
bývá zvykem, mnohé týmy halí svou totožnost
do přezdívkového pláště. Letos ve Škvořeticích vzbudil největší veselí krycí název „Psi
ze vsi“, pod který se zamaskovalo smíšené
trio Blatná+ domácí. Ale šprýmování jim věru

šlo k duhu, protože nakonec si na nich všichni
„vylámali zuby“.
Hned za nimi skončili na stříbrném postu
hoši z „A- týmu“, taktéž mix Blatné a Škvořetic. Medailovou stupnici ještě pokřtili potem
bronzoví „STARS“, kde duo doplnil ještě
jeden vylosovaný hráč. Družba skaličanských
a škvořetických „tvrďáků“ bohužel stačila
jen na nepopulární bramborovou medaili.
Předposlední místo nakonec čekalo na tým
„Jedničky“ / Klatovy+ domácí /, kteří byli

Úspěšný jednokolkař Petr Beneš zaútočil na světový
rekord. Sice ho nezlomil, ale vytvořil jubilejní český
Deset rekordů na jednokolce, zapsaných v České knize rekordů a stvrzených certiﬁkáty. Taková je
současná bilance - a nutno
podotknout, že pohádková- blatenského rodáka
Petra Beneše, nyní žijícího s rodinou v Děčíně. Dnes osmatřicetiletý špičkový sportovec,
přezdívaný „Večerníček“ nebo také „Šoumen
Benny“, ohromuje svými kousky širokou
veřejnost od roku 2007, kdy vyskákal coby
premiéru petřínskou rozhlednu. Plní si svůj
sen a míří stále výš a výš.
Teď se Petr rozhodl zaútočit na světový
rekord, vytvořený roku 2016 studentem
z amerického San Francisca. Jeho druhé „já“
během 45 minut za velkou louží „položilo
na lopatky“ 1005 schodů. Blatenský borec
se pokusil světový unikát zlomit ve známém
městě rekordů a kuriozit- Pelhřimově. Azyl
mu poskytla hala jedné tamní ﬁrmy, kde měl
už po příjezdu připraveno pět europalet coby
pět schodů. Jeho výstup za přítomnosti komisařů z agentury „Dobrý den“ spočíval v přeskákání europalet do výše a seskoku otočkou
zpět dolů, přičemž se celý postup opakoval
znovu, a znovu, a znovu…. Věru tvrdý oříšek! Petrův pokus se vyvíjel velmi nadějně,
ovšem jen do okamžiku, kdy na jednokolce
ztratil balanc a opřel se dlaní o stěnu. Tím se
utnul běh časomíry a Petr musel zapeklitou
„torturu“ opakovat od začátku. To už bylo
zřejmé, že světový rekord nepadne. Nicméně
Petr vytvořil nový, v pořadí desátý český
rekord ve vytrvalostním zdolávání schodů
během hodiny. „Příští rok to zkusím znovu,“
prohlásil „pevný ve své víře“ neobyčejný
vytrvalec s blatenskými kořeny ihned poté,
co opustil jednokolku.
Byla to první věta, kterou vypustil z úst
po dovršení sportovního jubilea. A hodna mistra jeho formátu. Hned poté přiblížil okamžiky, co předcházely zisku desátého certiﬁkátu:
„Večer před cestou do Pelhřimova jsem si šel

lehnout okolo půl desáté. Ovšem už ve tři
ráno jsem se probudil a ne a ne znovu zabrat.
Asi pracovaly trochu nervy,“ říká „Šoumen
Benny“, který ovšem snad nervy ani nemá.
Cesta do Pelhřimova ho ale také nenaladila
optimisticky. Spíše naopak. „Nekonečné
kolony aut, totálně ucpaná cesta a navíc ještě
depresivní dešťové počasí,“ ušklíbne se Petr
Beneš. Klimatické podmínky prý při jeho rekordech nikdy nehrály zásadnější roli, ale…“
Trénoval jsem v těch nejhroznějších hicech
přes třicet stupňů. Všudypřítomná zima v Pelhřimovské
hale mi taky
nevadila. Jenže měl jsem
moc málo
času na odpočinek- poslední dva dny už
jsem se měl
na trénink vykašlat,“ lituje
teď blatenský
„superman“,
„Kdyby bývalo nedošlo
k tomu nešťastnému opření o stěnu, určitě
bych dal přes těch tisíc schodů za 45 minut.“
Mimoto, že Petr chce napřesrok skutečně
„zakroutit krk“ uvedenému světovému rekordu mu otrnulo natolik, že pošilhává ještě
po jedné „originalitě“ v roli večerníčka. „Líbilo by se mi při jízdě na jednokolce seskládat
rubikovu kostku,“ pronáší s tak nevinným
výrazem v obličeji, jakoby oznamoval, že si
jde zahrát kulečník.
Petrovy aktivity sponzoroval dosud
ﬁnančně de facto jen jeden jediný subjekt.
A tím je město Blatná. V jeho bývalé domovině na svého rekordmana nezapomínají.
Bohužel jinak je zájem sportovních mecenášů
víceméně mizivý, snad vyjma ﬁrmy, kde teď
Petr pracuje. Skromnými silami ho podporuje
i jeho mateřský klub „PROSPORT“ Blatná,
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ovšem od začátku považováni za horké favority na zlatý míč. Podle informací z kuloárů je
ale deklasovala medovina. S černým Petrem
odjeli domů nohejbalisté ze Skaličan. Toho
dne se od nich prostě odvrátila štěstena.
Počasí turnaji maximálně přálo. Kvečeru
sice přišla bouřka, jenže to už seděli hráči
s drahými polovičkami v bezpečí a suchu
tamní „občerstvovačky“.
Je potěšující, jaké oblibě se těší slučování
sportu s kulturními tradicemi venkova. Jak
říkali už staří Římané, je zapotřebí dát lidu
chléb i hry.
Vladimír Šavrda
ovšem ten sám existuje na základě darů a příspěvků za reklamu.
Jubilejní rekord Petra Beneše byl podložen dostatečně z mediálního hlediska. Tady je
pozornost – zaplaťpánbůh- odjakživa vysoká.
Petr je stoprocentně správný chlap s železnou vůlí, který se nebojí překážek a přijímá výzvy s elegancí, s jakou ve středověku
šlechtici přijímali hozené rukavice. Zdaleka
neřekl své poslední slovo. A kdoví- jednou
možná zamává svému fanklubu z Eiﬀelovky!
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

MOTOKROS
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V neděli 10. října se v hospodě
U Čiláka koná posvícenský turnaj
v karetní hře Prší.
Začátek ve 14.00 hodin.
Pro všechny generace!

BEZDĚDOVICKÁ SEDMA
Po covidové pauze se konal opět tradiční
turnaj
v Bezdědovické sedmě.
Turnaj se konal v bezdědovické restauraci
za účasti 8 dvojic.
Vítězství si odnesla
dvojice zvaná ALOÉviz foto.
P/P
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Spojili jsme síly
Neomezený internet
s rychlostí až

300
Mb/s

Prvn
4 měs í
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čně)

sluzby.blatna@nej.cz

+420 488 999 488
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VISHAY ELECTRONIC
EL
spol. s r. o.

09.08.2021 15:59:19

Blatná
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Pracovník elektromontáže, Pracovník expedice, Pracovník
kovovýroby
Operátor/ka ve výrobě, Mechanik, Seřizovač
Nabízíme:
nadprůměrné výdělky
každoroční navyšování mzdy
práci na HPP/možnost zkráceného úvazku u stabilní nadnárodní společnosti
prémiovou složku mzdy
příspěvek na dovolenou a Vánoce
další nadstandardní příplatky
dovolenou 5 týdnů + další dny za odpracovanou dobu
dotované stravování
příspěvek na dopravu
příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
příspěvek na dětský tábor
příjemné pracovní prostředí
Pro bližší informace volejte:
Ing. Klára Pilečková, závod ESTA, tel. č. 383 455 516, email: klara.pileckova@vishay.com
Martina Říhová, závod Sfernice, tel. č. 383 455 611, email: martina.rihova@vishay.com

www.nej.cz

Služby SporkNet provozuje ﬁrma SporkNet s.r.o., IČO: 48394009 ve spolupráci s ﬁrmou Nej.cz s.r.o. se sídlem Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 03213595.
Uvedená rychlost je maximální. Akce první 4 měsíce za 99 Kč je platná při uzavření nové smlouvy na 24 měsíců.
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Pfeifer –
stabilní rodinná ﬁrma s budoucností.

Volné pracovní pozice v Chanovicích:

Obsluha lisu
Obsluha výrobní linky
Směnový údržbář
Řidič bočního VZV – nakládka
kamionů na hale – 2 směny
Řidič VZV nad 5t
Nabízíme:

Atraktivní systém odměňování
Transparentní prémiový systém
13. plat, stravenky
Náborový příspěvek 12.000,- Kč
Příspěvek na penzijní připojištění
ve výši 3% hrubé mzdy
Svozy do zaměstnání ze směrů:
Klatovy, Sušice, Horažďovice,
Nepomuk, Strakonice a Blatná
p. c o m
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Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová
Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice
Tel. 602 659 522 · nabor@pfeifergroup.cz

r r i e r e.

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

ka

Přijďte se informovat osobně každou středu v 9,00 hod, popř. zavolejte a domluvte
si datum a čas, který Vám vyhovuje.

ou
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&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER

ß
ELEKTROMONTÁZE

NABÍZÍ:

Petr Hrubý

• koberce, lina, plovoucí podlahy
• interiérové dveře
• velký výběr lišt

3URYiGtPHE\WRYpDSUĤP\VORYpHOHNWURLQVWDODFH
KURPRVYRG\UR]YDGČþHSĜLKOiãN\(21VHUYLV
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REKONSTRUKCE BYTŮ
SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY
PŮDNÍ VESTAVBY
DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

PRELOHPDLOKUXE\HOHNWUR#VH]QDPF]

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003

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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Vrbenská 2769/2, Č. Budějovice

Space Solution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

BLATNÁ

IČ: 281 17 581, www.blfacility.cz
- SERVIS A OPRAVY PLYNOVÝCH KOTLŮ (havárie řešíme max. do 48 hod)
o jen pravidelně a řádně udržovaný kotel či ohřívač je bezpečný a může prodloužit životnost
o povinnost provozovat plynový spotřebič bezpečně ukládá provozovateli česká legislativa
(Energetický zákon), návod výrobce = pravidelný servis
o cena za servis kotle včetně dopravy a DPH 1590 Kč – hlídáme za Vás termíny

- Výměna starých plynových kotlů - cenové nabídky zdarma
= úspora nákladů na vytápění o 20% na spotřebě plynu
o Možnost výměny kotle na splátky
o Za jeden den máte kotel nainstalovaný a topíte

www.spacesolution.cz
+420 737 18 19 19

info@spacesolution.cz

604 140 210 - objednávky na servisy, asistentka@blfacility.cz
773 555 880 - opravy, havárie, montáže poruchy@blfacility.cz

KONTAKTY:

Proškoleného a zkušeného servisního technika máme ve Vaší blízkosti i když sídlo máme v ČB.

E lektromontáže

ÚZSVM, OP Strakonice
nabízí k pronájmu formou
elektronické aukce
nebytové prostory
v 1. a 2. nadzemním
podlaží budovy
J. P. Koubka 91 v Blatné.
Více informací na www.
nabidkamajetku.cz nebo
na tel. 383 377 265.

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

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

Nová služba: broušení nožů, nůžek,
seker a dlát
Provozní doba:

Po-Pá
So

7.30 - 16.00
8.00 - 11.00

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

Hubneme se STOBem v Blatné
Kurz snižování nadváhy je pro ženy,
které se chtějí cítit lépe.
Zahájení kurzu: 20.10. 2021 - 11 lekcí,
1x týdně
17.30-20.15, cvičení i metodika
cena 3950,- Kč
Přihlášení do 15.10. 2021
Volejte pro informace o kurzu a přihlášky
paní Žáčkové na tel. 774 04 04 99
nebo pište na zackovastudiod@seznam.cz

PŘIJMU ŘIDIČE
skupiny C + E

na pravidelnou linku

Blatná - Jihlava
Nástup možný ihned

Info tel.: 777 668 103

Hudba myslivecká dvojka až
čtyřka (z okolí Strakonic)
Vám nabízí velmi levnou
produkci.
Srazy, narozeniny, svatby a jiné
příležitosti.
Kontakt tel.: 702 023 220

Číslo 17 / strana 20

Blatná 8. října 2021

Ročník 32 (42)

LQIR#VWDYHEQLQ\EODWQDF]
ZZZVWDYHEQLQ\EODWQDF]

WHO


1$%Ì'.$
VWDYHEQtPDWHULiO\
VWĝHäQtNU\WLQ\
26%GHVN\
GYHĝH]iUXEQč
NRWHYQtDVSRMRYDFt
WHFKQLND

JIŽ DOSTUPNÝ PRO VÍCE NEŽ 56% OBYVATEL BLATNÉ

äWčUN²YHO

StVHN²SUDQë
²NRSDQë
VWĝHäQtODWč
ViGURNDUWRQ\

+QďGpXKOt%Ì/,1$RĢHFK,D,,NRVWND
%ULNHW\XKHOQp 81,21
DGĢHYďQp
'235$9$QDPtVWRXUþHQt
,YHFRVK\GUDXOLFNRXUXNRX$YLH0XOWLFDU
6./È'È1Ë8+/ËSiVRYêPGRSUDYQtNHP

VAŠE ELEKTRO
BLATNÁ, UL. PIVOVARSKÁ 200

PO – PÁ 8:00 – 17:00 h., SO 8:00 – 12:00 h.
Z202744_EXP_Stala_Inzerce_Blatna_135x100.indd 1
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383 422 044, 602 158 284

Hajanka
výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří
Otevřeno:
Po - Út - ZAVŘENO
St - Čt - 8.00-11.00
Pá - 14.00 - 17.00
Jinak možno po telefon ické dohodě

Hajany 80 Tel.: 732 236 153 www.spanekvperi.cz
Blatenské listy

7.00 -14.00
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Památný den sokolstva
Každý rok si 8. října připomínáme naše padlé bratry a sestry během tří domácích odbojů. V roce
2019 jsme si poprvé připomněli Památný den sokolstva jako Významný den České republiky. Stručný
historický úvod

Z rozhodnutí zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byla Česká obec sokolská
rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Gestapo v noci ze 7. na 8. října 1941 zatklo, takřka naráz,
všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. Byli mučeni,
vězněni, deportováni do koncentračních táborů a naprostá většina z nich se již na svá místa po skončení
války nevrátila. Tato akce byla nejrozsáhlejším zásahem proti členům Sokola v celé jeho historii a postihla
především řadu jeho nejvyšších představitelů, a tím i významných osobností celého národa, které, jak
ukázal další vývoj naší společnosti, pak v jejích dalších osudových chvílích nenahraditelně chyběly.
Cílem a smyslem této akce byla totální likvidace celého spolku. Říjnové události roku 1941 představují
nejpočetnější zásah totalitní nacistické moci vedený proti skupině občanů dobrovolně se organizujících
v jedné zájmové organizaci.

V Blatné vzpomínáme na bratry
Jana Janovského, Bohumila Krska a Karla Pelikána.

