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Výlov rybníka Labuť
Nastal podzimní čas, který je každoročně spojen s výlovem rybníků. Blatenští rybáři lovili 

opět po dvou letech rybník Labuť, tentokráte před státním svátkem ve dnech 25., 26. a 27. října.
Letos uplynulo již 530 let od jeho založení. Psal se rok 1492 a v témže vyplul Kryštof 

Kolumbus do Nového světa.
Blatenské panství patřilo tehdy ctižádostivému politikovi, šlechtickému velmožovi panu 

Zdeňkovi Lvu z Rožmitálu, jeho zájem se soustředil na hospodářské odvětví, které skýtalo 
velké příjmy a současně poskytovalo naději na rychlé obohacení. Touto rentabilní oblastí 
bylo rybnikářství. Většina rybničních staveb z okolí Blatné spadá nejspíše do jeho doby, kdy 
byla soustava blatenských rybníků dokončena a sjednocena v jednolitý hospodářsky řádně 
organizovaný celek.

Jak vyplývá ze zápisů v deskách zemských, patřila k panství Blatná i Velká Kuš (53 ha) 
u Málkova Lnářského. Tuto ves získal také Zdeněk Lev. Po jeho úmrtí došlo k odprodeji ně-
kterých okrajových částí panství a rybník byl posléze připojen k panství lnářskému.

Labuť je co do rozlohy (108 ha) největším rybníkem na Blatensku. Řadí se mezi velká 
jihočeská vodní díla nesoucí všechny znaky „zlatého věku českého rybnikářství“. Blatensko 
mohlo tehdy vykázat významná aktiva ekonomická i kulturní, především hospodářskou a tech-
nickou dokonalost rybnikářství. Znamenitá byla rovněž úroveň pozdně gotické architektury, 
která v projevu Rejtova paláce blatenského zámku patří k vynikajícím jevům české architektury 
této doby vůbec.

Rybník Labuť je obhospodařován společností Blatenská ryba jako rybník hlavní, dvou-
horkový. V předminulém roce byl nasazen 85 000 kusy dvouletého hladkého a 10 000 kusy 
kapra šupinatého, 1 500 kusy násadového amura, 200 kusy štik, 300 kusy candáta a 50 kusy 
sumce. Blatenští rybáři chovají v rybnících převážně kapry hladké, neboť o takové je největší 
poptávka v cizině. Představuje tři čtvrtiny celkového množství chovaných ryb.

Základem jejich výživy je přirozená potrava z rybníka, v prvém roce byly ryby ještě při-
krmovány 600 q obilí (pšenice a ječmen), v druhém roce dávkou o 200 q vyšší.

(pokrač. na str. 3)

Eduard IV.

Válka růží – čtvrtá část
V novém vydání Blatenských listů se 
budeme nadále věnovat událostem 
spojeným  s tzv. Válkou růží, kdy tradičně 
navážeme na poslední informace uvedené 
v předchozím článku. Po bitvě u Ludford 
Bridge,  kdy byla yorská armáda v čele 
s Richardem Plantagenetem na hlavu 
poražena králem a jeho  spojenci, došlo 
k úprku  všech yorských předáků na území, 
nad  nimiž měli moc  a mohli se tak cítit 
v bezpečí. Zatímco Richard Plant- agenet 
z Yorku dlel v Irsku, jeho  hlavní spojenci 
jako Salisbury, Warwick aj. se zdržovali 
v Calais, bohatém městě na pobřeží 
Lamanšského průlivu. V prosinci roku 1459 
byli z iniciativy královny Markéty z Anjou 
všichni  nejvýše postavení na yorské straně 
odsouzení k smrti, jejich majetky propadly 
panovníkovi a všichni  jejich potomci byli 
zbaveni dědického práva.

(pokračování uvnitř)
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Beseda
s Pavlem Fischerem,
Komunitní centrum aktivního života 

Blatná

Neděle, 20. listopadu v 18 hodin

V SUCHU-LI JDOU NA MARTINA HUSY, 
O VÁNOCÍCH V BLÁTĚ CHODIT MUSÍ

Den svatého Martina byl pro naše před-
ky významný, skončila namáhavá práce 
na polích, obilí, ovoce i ostatní plodiny byly 
sklizeny, skončila i pastva. Čeledínům i dě-
večkám končila služba, do nové nastupovali 
až na Nový rok.

Dostávali mzdu a jako výslužku martinské 
rohlíčky. Měly tvar podkovy, připomínaly 
zakřivený roh, jenž představoval mužnou sílu. 
Pekla se také svatomartinská husa, na kterou 
byla rovněž pozvaná i čeleď.

Byly uzavírány smlouvy s lidmi, které pla-
tila obec - s ponocným, kantorem, bubeníkem 
a především obecním pastýřem.

Kolem 11. listopadu se v našem podneb-
ném pásmu často objevuje první sníh, neklam-
ný posel zimy a jejího určitě nejkrásnějšího 
svátku – Vánoc.

ČESKÉ LIDOVÉ VÁNOCE NA KŘÍD-
LECH ANDĚLŮ II

V listopadu budeme mít otevřeno pouze 
v sobotu od 9.00 do 14. – 16.00 hodin podle 
zájmu a počasí. Vánoční zboží stále doplňuje-
me, věříme, že si u nás určitě vyberete.

Jako novinku vám nyní můžeme nabídnou 
keramické pokladničky s kresbou letních 
květů (foto), dekor, který byl velmi oblíbený 
na miskách a hrnečcích. Krásná přání i po-
hledy s andílky, kominíčky i zimní krajinou.

Malé knihy levných receptů našich předků 
a receptů z brambor.

Naši předkové byli často v zimě odkázáni 
jen na několik druhů potravin. Základem byly 
brambory, česnek, cibule, zelí, sádlo. Někdy 
i jiná zelenina, z ovoce hlavně jablíčka. 

Přesto naše babičky a prababičky doká-
zaly přímo vykouzlit různé dobroty a nakrmit 
mnoho členů rodiny. Dnes si často naříkáme, 
ale jejich živobytí si vůbec neumíme ani 
představit. 

O to víc se všichni těšili na Vánoce a jiné 
svátky, kdy si mohli všeho více dopřát.

LISTOPADOVÝ VÍTR – BRATR ZIMY
MARTINŮV LED A SNĚHOVÁ PEŘINA 
DLOUHÉHO TRVÁNÍ NEMÍVÁ

Eva Fučíková, 
lidové řemeslo 

 Peníze v našem životě 
aneb  

 jsme skutečně finančně 
(ne)gramotní? 

Přijďte na workshop o nejmocnějším 
nástroji světa a zjistěte, jak na to… 

KDY: 26. 11. 2022 v 16:00 KDE: Komunitní centrum Blatná   
           Nádražní 661 

Jakou roli hrají peníze v našem životě? 

Umím správně hospodařit s rodinným rozpočtem? 

Jak mohu své peníze ochránit před vysokou inflací? 

Jak mám svůj majetek a příjem správně zajistit? 

Jak připravit sebe a své děti na důchod?  

…A bude vůbec nějaký? 

Když konaj‘ podniky v Záboří, kola se občas 
i zaboří, 
do bahna anebo v rygóly, těžší jen za Motor 
dát góly.

Když stoupám k městečku Sedlice; Měl jsem 
jít raději k muzice!
Říkám si začasté z pozice, kdy radši 
„křepčit“ než vozit se.
 
Jedouce na trase kol Hajan; Měl jsem se 
vrátit zpět do hajan!
Podobně u obce Lnáře, můj track tam 
provází nářek.

Když jedem‘ v tandemu z Bratronic, není 
z nás, věřte mi, s bratrem nic...

Leč: koná-li podničky Šavrda, po nich jsem 
opět jak čamrda!

Author cyklo-veršovánek:
PAVEL „P“ KRÁL, Práchenští cyklomil-
ci (z Dolního Pootaví)
aneb SPrC~SprC (S Prácheňskými Cyklo-
milci Správnou Cestou)!
GSM: 731 274 693.
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Zprávy
z radnice

Výlov rybníka Labuť
(pokrač. ze str. 1)

Během doby se 450 q kaprů odlovilo na plné vodě, aby ostatní 
ryby měly dostatek živin a mohly rychleji růst. Velké škody na ob-
sádce způsobili rybožraví predátoři – kormoráni, hlavně v prvním 
roce, a vydry. Ve druhém roce uhynulo asi 2 000 kusů ryb, které byly 
postiženy nekrózou žaber.

Kromě potravy je 
důležitým faktorem 
pro úspěšný chov ryb 
také dostatek čisté 
vody a příhodná tep-
lota. Počasí bylo le-
tos velmi proměnlivé. 
Zima byla velice mír-
ná, chudá na srážky. 
Březen začal mrazi-
vým počasím, ale mě-

síc červen byl teplotně i srážkově nadnormální, kdy ryby přijímaly 
potravu a rychleji rostly. Vzhledem k tomu, že rybník je průtočný, 
netrpěl nedostatkem vody. Jak Málkovský, tak Kostřatecký potok, které 
přivádějí vodu z obce Chobot do obou chobotů rybníka, protékají ryb-
níky, jež má od Správy lobkowiczského majetku pronajata Blatenská 
ryba a hospodaří tak s vodou na celém povodí. Díky tomu mohou její 
pracovníci na něm podle potřeby s vodou manipulovat.

Výlov rybníka Labuť býval svátkem obyvatelstva širokého okolí, 
zajímavou podívanou a neobyčejnou událostí. Sledovat sítě plné tře-
petajících se ryb, rybáře při práci, kterak třídí krásně urostlá rybí těla, 
to je pro každého návštěvníka rybolovu zajímavý zážitek.

Mnohé se za léta změnilo a zmodernizovalo. Vylovené ryby si 
dříve podávaly v plachtách dvě řady žen o dvaadvaceti kamenných 
schodech na hráz, kde už čekaly povozy, tažené koňskými nebo vol-
skými potahy ze dvorů velkostatku, aby je přes Lacinou a Buzice co 
nejrychleji odvezly do blatenských sádek.

Ryby se dnes nakládají mechanickým nakladačem do dopravních 
beden na nákladních automobilech, ale původní práce se zátahem 
a jádření ryb je stejná jako při zrodu rybnikářství. Práce s rybou se 
stejně jako před půltisíciletím točí pořád dokola a příliš se nezměnila. 
Po staletí stejné podzimní divadlo, věčný rituál zděděný po předcích.

Oproti minulému výlovu před dvěma lety, kdy platila proticovi-
dová nařízení, probíhal letošní výlov bez omezení. Na hrázi přihlí-
želo divadlu sehrané rybářské party hodně diváků.  Otevřeno měla 
i myštická hospoda, občerstvení nabízel pod hrází i stánkař. Kdo měl 
zájem zakoupit si vyloveného živého kapra, měl možnost. Za kilogram 
zaplatil 86,- Kč.

Po všechny tři dny převládalo poměrně teplé počasí, ranní mlhy 
se rozpustily a obloha se projasnila.

Pod vedením vedoucího střediska Ing. Augustina Ráže se lovení 
zúčastnilo 34 osob, většinou profesních zaměstnanců, vypomáhali 
i brigádníci. Přítomen byl také jednatel společnosti Jiří Bláha.

Ryby odváželo šest aut s nákladem 30 q do sádek v Blatné a Dobré 
Vodě.

A co se z Labutě letos vylovilo? 1 200 q kapra, 2 q štiky, 1 q 
candáta, 17 q amura, 5 q sumce, dohromady 1225 q ryb. Vyloven byl 
též obrovský asi dvacetiletý půlmetrákový sumec, chlouba rybářů, 
a přesazen byl do Buzického rybníka, aby se tam opět ukázal lidem 
při výlovu v příštím roce.

Jak ujišťují rybáři, ryb by mělo být na vánoční stůl dostatečné 
množství, avšak budou dražší. Zvýšené peněžité výdaje, především 
na obilí, energii, pracovní síly, donutily je navýšit jejich ceny. Kapr 
bude stát 108,- Kč za jeden kilogram.

Jiří Sekera

Projev starosty města Blatná 
při oslavě 28. října
Vážené dámy a pánové,

dovolte mi pár slov k dnešnímu státnímu svátku vzniku samostat-
ného československého státu.

Dnešní výročí je dle mého názoru to nejvýznamnější i pro dnešní 
samostatnou Českou republiku.  Vždyť nebýt událostí z 28. října 1918 
nemohla by nikdy vzniknout.

V současnosti je tento odkaz stále živý, a to zejména z hlediska 
současné mezinárodní situace. Vidíme, jak snadno může být ohrožena 
samostatnost suverénního státu a jak je svoboda křehká. My jako Češi 
a Slováci jsme v našich dějinách několikrát okusili co to znamená přijít 
o samostatnost a suverenitu. A to různými způsoby. Mám na mysli 
události před zahájením druhé světové války v roce 1938 a následně 
v roce 1939, kdy jsme byli obětováni po Mnichovské zradě hitlerov-
skému Německu ve jménu udržení míru v Evropě a všichni víme, 
že zcela zbytečně. Druhá světová Válka stejně vypukla, jen později. 
Znovu jsme o svobodu přišli po komunistickém převratu v roce 1948 
a po nadějném jaru 1968 a nadechnutí se trochu svobody opět, po ob-
sazení Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele s tehdejším 
Sovětským svazem. Opravdová svoboda a samostatnost byla obnovena 
až po listopadu 1989. 

Proto nikdy nesmíme zapomenou na úsilí a oběti řady Čechů 
a Slováků kteří bojovali za naši vlast a samostatnost, a to jak ve všech 
válkách, tak i při odporu proti komunismu. Vidíme i z našich dějin, že 
samostatnost a svobodu je nutné bránit všemi prostředky a pokud je to 
nezbytně nutné i se zbraní v ruce, tak jak to dnes vidíme na Ukrajině. 
Proto mě mrzí, že ještě dnes slyším o obětování Ukrajiny pro mír 
v Evropě i z úst českých politiků, a přitom sami máme s tímto způsobem 
řešení nebezpečí pro Evropu, své neblahé zkušenosti.

Všechny tyto skutečnosti jsou nutné znovu a znovu připomínat 
zejména mladé generaci, aby nebrali samostatnost a svobodu jako 
samozřejmost. Samozřejmost to rozhodně není. Svoboda je jako krásná 
květina, o kterou se musíme starat a chránit ji, aby nevadla, ale naopak 
vzkvétala a mohli jsme všichni užívat jejích plodů a její krásy. 

Přeji nám všem abychom si mohli užívat všech plodů svobody 
a samostatnosti nerušeně i v budoucnu a aby si i další generace vážily 
toho, co pro nás naši předci i za cenu obětí vybudovali a dokázali 
se vracet k odkazu našeho prvního prezidenta Tomáše Garriqua 
Masaryka a všech vlastenců podílejících se na vzniku samostatného 
Československa.

Přeji Vám všem krásný sváteční den a děkuji, že jste si našli čas 
a přišli si s námi připomenout toto významné výročí. 
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Ekonomické okénko 
s Oskarem:

Zp r á v y
T S  B l a t n á

Stažení kontejnerů na bioodpad
Informujeme občany, že z důvodu zazimování kontejnero-

vých vozidel Piaggio dojde ke stažení kontejnerů na bioodpad. 
Jedná se o otevřené hnědé kontejnery o velikosti 2,5 m³ na větve 
a na trávu (listí). Kontejnery odvezeme 11. 11. 2022.

Ve městě jsou také rozmístěny velké kontejnery na nákladní 
automobily. Tyto kontejnery budou ponechány na svých místech 
i v zimním období.

Žádáme občany, aby neodkládali odpad na místa, kde došlo 
k odvezení kontejnerů. Připomínáme, že bioodpady přijímají ce-
loročně sběrné dvory.

Zemřelí říjen 2022: 
Boltík Josef - nar. 12.1.1934, bydliště Žinkovy, úmrtí 30.9.2022
Viktora Jaroslav - nar. 29.1.1964, bydliště Blatná, úmrtí 7.10.2022
Bursa Petr - nar. 21.6.1946, bydliště Blatná, úmrtí 11.10.2022
Houdová Zdeňka - nar. 14.5. 1932, bydliště Blatná, úmrtí 
13.10.2022
Kvasníková Miroslava - nar. 18.5.1942, bydliště Lnáře, úmrtí 
21.10.2022
Komorád František - nar. 21.11.1927, bydliště Blatná, úmrtí 
22.10.2022
Solarová Pavla - nar. 27.6.1932, bydliště Blatná, úmrtí 23.10.2022
Lehečková Marie - nar. 20.6.1938, bydliště Tisov, úmrtí 25.10.2022
Prchalová Margita - nar. 3.4.1957, bydliště Řečice, úmrtí 
26.10.2022

Infl ace - Co nás čeká (část 3/3)
ČNB i vláda se snaží ekonomickou situaci řešit. Z téměř nulových 

úrokových sazeb přešla na restriktivní politiku. V květnu 2020 byla 
úroková sazba 0.25 %, k říjnu 2022 je sazba 7 %.  

Pokud se podíváme na aktuální situaci, růst peněžní zásoby se 
výrazně zpomalil. Roční růst  klasických peněz v oběhu (agregát M1) 
se dokonce dostal do záporných hodnot. 

Tato restriktivní opatření se projevují nižším přílivem nových 
peněz do ekonomiky (snížení peněžní infl ace) a s několikaměsíčním 
zpožděním i snížením rychlosti růstu cen (snížení cenové infl ace). Již 
během letošního léta se růst cenové infl ace zpomalil. 

Vše má však svoji cenu. Rizikem restriktivní měnové politiky je 
zpomalení růstu ekonomiky a její stagnace či pokles - recese. Ta může 
přerůst i do podoby fi nanční krize. Mohou začít krachovat podniky 
a nastat celkový rozpad ekonomického řetězce. 

Jedním z faktorů ovlivňujících paniku veřejnosti ohledně infl ace bude 
faktor psychologický. Za několik měsíců se totiž meziroční infl ace 
začne počítat z vyššího základu. 

Ilustrativní příklad: pokud se nám meziročně zvýšily ceny ze 100 
na 120 (20% infl ace) a další rok se ceny zvýší na 130, bude již meziroční 
infl ace 8 % (zvýšení ze 120 na 130).

Divoká karta z východu
Divokou kartou může být vývoj války na Ukrajině. Zde je tolik 

proměnných a neznámých, že si další vývoj a jeho vliv na růst cen 
energií a dalších komodit nedovolím předpovídat. 

Co můžeme dělat?
Krátkodobě nás nečeká nic hezkého, dlouhodobě se nemusíme bát. 

Recese či krize vyčistí trh a vytvoří se nové příležitosti, které budou 
pohánět nové období růstu. A za nějaký čas nás čeká další krize. Jaká 
a kdy, to nikdo neví. Jisté je, že přijde. 

Proto:
● Kontrolujme své příjmy a hlavně výdaje
● Spořme a tvořme si rezervy - nejvíce v době růstu
● Pravidelně investujme - platí hlavně v době krize, kdy jsou aktiva 

levná (pozor na podvodníky)
● Věřme v zářnou budoucnost

Zdroje: czso.cz, cnb.cz, kurzy.cz

ČSCH Blatná I. pořádá 
12. - 13. 11. 2022 

4. Bodovanou výstavu 
exotického ptactva 

      těchto kategorií  

1) Zebřička 
2)  Andulka barevná 
3) Andulka výstavní 

4) Drobný exot 
5) Kanár 

6) Agapornis 

 
         Přihlášky nejpozději do 31.10.2022 na tel. 607 829 597 

         nebo na email – m.malecek@post.cz 

Sobota 12. 11. 

6.30 -  8.30 hod. příjem ptactva 

8.30 - 12.00 hod. posuzování 

12.00 - 17.00 hod. výstava pro veřejnost / vstupné 40 Kč 

Neděle 13. 11. 

9.00 – 15.00 hod. výstava pro veřejnost / vstupné 40 Kč 

Po dobu výstavy bude burza veškerého exotického ptactva a 
doprovodná výstava papoušků.                                          
Obodováni budou pouze ptáci s pevným kroužkem 2021/202 
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čte-
náři, 

až donedávna jsem se do-
mníval, že toho o českých 

městech i o jejich historii vím celkem dost. 
Koneckonců jsem se jimi jako geograf 
zabýval, o některých jsem zpracoval dílčí 
studie, mnohá jsem navštívil veden odborným 
zájmem nebo jako zvídavý turista. Moje ba-
datelské úsilí se ovšem zaměřovalo na města 
současná, a mnoho historických souvislostí 
jsem jednoduše nepovažoval za důležité. Poté, 
co se mi do rukou dostala kniha Františka 
Hoff manna „České město ve středověku“, je 
ale vše jinak. 

Kniha je uceleným a vskutku impozant-
ním obrazem českých a moravských měst až 
do roku 1500, který je považován za rozhra-
ní středověku a novověku. Města jsou zde 
chápána jako sídla vývojově „vyššího typu“, 
s ekonomikou podepřenou různými právně 
defi novanými výsadami (například mílové 
právo či várečné právo), a také s obrannými či 
vojenskými funkcemi. Jejich počátek je v čes-
kých zemích kladen do 11. století, přičemž 
poměrně dlouhou dobu je jediným českým 
městem Praha jako sídlo přemyslovských 
knížat. Následuje Cheb (který ovšem ještě 
nepatřil k Českému království) a další sídla 
s určitými městskými funkcemi přibývají 
až zhruba o století později, vesměs na bázi 
starších trhových osad, na křižovatkách cest 
či u přemyslovských hradských středisek. 
Třetím nejstarším doloženým městem je ale 
překvapivě severomoravský Bruntál (počátek 
13. století).

Záhy nato již přichází hotová exploze 
měst, odstartovaná za vlády Václava I. 
(1230 – 1261) a vrcholící přičiněním jeho 
syna Přemysla Otakara II. (1253 – 1278). 
Tehdy během pár desetiletí vznikla většina 
českých a moravských měst a zároveň byla 

v základních rysech dotvořena sídelní síť, 
která se zachovala dodnes. Patří k ní i četná 
„horní“ města v čele s Jihlavou a Kutnou 
Horou. Tato exploze byla zajisté umožněna 
relativním bezpečím a prosperitou, ale jejím 
hlavním impulzem byl ekonomický kalkul 
panovníka: královská města nejen tvořila 
pilíře královské moci, ale především měla 
zajišťovat příjmy královské pokladny. Stejně 
začala záhy uvažovat i šlechta, a tak brzy 
po královských městech začala houfně vzni-
kat města a městečka poddanská; návratnost 
„investic“ do měst měly zajišťovaly dávky ze 
všech možných aktivit. V této souvislosti se 
v knize objevuje také jediná zmínka o Blat-
né: roku 1489 se Břeněk ze Strakonic měl 
lapidárně vyjádřit v tom smyslu, že  Blatná 
byla „vysazena“ proto, aby z ní měl zámek 
„užitečnost slušnou.“

Ranná města řídil rychtář, zastupující 
vrchnost. Z vazalského stavu se ale města po-
stupně vymaňovala: jako protiváha rychtáře se 
formovala městská samospráva (první radnice 
jsou z počátku 14. století), a města se stávala 
v různé míře samostatnou silou. Výrazně se to 

projevilo zejména během husitské „revoluce“, 
ve které četná města v čele s Táborem, Prahou 
či Hradcem Králové sehrála klíčovou roli. 
V husitské době se sice města často obohatila 
na úkor církve, ovšem celkový hospodářský 
úpadek válkami zmítaných českých zemí 
ssebou strhl i je. Města českého království tak 
po větší část 15. století ve srovnání se západní 
Evropou víceméně stagnovala a přibržděn tak 
byl i nástup renesance.

Hoff mann se ovšem nespokojuje s pouhou 
historií vzniku a prvních století existence 

českých měst. Detailně se věnuje i organi-
zaci jejich vnitřního prostoru, správě, vztahu 
s okolím, opevnění, symbolům (pečeti, prapo-

ry) a vlastně všem možným aspektům života 
ve středověkých městech, od školství po hy-
gienu či nevěstince. K nejzajímavějším kapi-
tolám patří ty, které pojednávají o konfl iktních 
vztazích měst a šlechty, o náboženských 
poměrech (města „katolická“ a „husitská“) 
či o začlenění židovských komunit. A neméně 
zajímavé jsou i informace jazykové. Je známo, 
že mnozí „vlastenci“ zazlívali Přemyslu Ota-
karovi II., že k založení měst povolal Němce 
a přispěl tak k poněmčení Čech. Hoff man sice 
přiznává, že první česká města byla „jazykově 
cizími enklávami v českém prostředí“, záro-
veň však ukazuje, že již ve 14. století v řadě 
měst převažovala čeština a že některá byla 
česká od svého založení (mimo jiné Strako-
nice, Horažďovice či Příbram).

Ale to nejdůležitější poselství je obecnější. 
I po více než půl tisíciletí od konce středověku 
můžeme díky této knize silně vnímat určitou 
kontinuitu, překonávající všechny války, 
požáry a revoluce a modernizace. Zkrátka 
mnohé ze středověkých měst je tu s námi 
dodnes, zdaleka nejde jen o stavby či půdorys. 
A takové zakotvení dneška v dávných dobách 
je dobrý pocit.

Jan Kára

Obálka knihy s obrázkem z Bible 
Václava IV. (1390)

Výřez z mapky českých měst kolem roku 1300. 
Malé kroužky znamenají „městečka“

Dobývání města podle Bible Václava IV.

Středověké město podle mého vnuka Mikuláše 
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Vzdušný prostor ve Škvořeticích „Pod pahorkem“ rozčeřili 
papíroví „fešáci“

Oblohu nemusí nutně zabarvit jen 
duha. Důkaz o tom poskytla i „Drakyáda“ 
ve Škvořeticích, kdy se v lokalitě „Pod 
pahorkem“ shromáždilo cca třicet příz-
nivců vpravdě Ladovské podzimní zábavy. 
Na místě bylo k vidění čtrnáct modelů 
papírových „fašáků“. „ Většinu jich rodiče 
zakoupili v obchodě,“ referovala jedna 
z pořadatelek Kateřina Schaffarzová, „ 
Rekord v pouštění draků jsme zaznamenali 
ve chvíli, kdy se ve vzduchu vznášelo na-
jednou devět exemplářů. Některé modely se 
ovšem projevily jako nelítací. Jejich majitelé 
museli vyvinout mnohem více úsilí a dřiny než 
šťastnější konkurence, když se marně pokou-
šeli své miláčky přimět k odlepení od země.“

Aby to žádnému z dětí nebylo líto, nevy-
hlašoval se nejkrásnější drak. „ Porota se pro-
stě shodla, že všechny donesené modely jsou 
stejně parádní,“ uvedl nový „kulturní atašé“ 

obce Vojta Nový, „A každý z účastníků ob-
držel sladkou odměnu. Obdiv si zasloužili 
benjamínci přehlídky - tzv. „dvouleťáčci“. 
Ladovskou venkovskou atmosféru dokres-
lovali pobíhající psíci, co byli z nádherné 
podívané nejvíc u vytržení.

Další odměnou pro vlastníky draků 
se stalo společné opékání buřtů na návsi. 
Poslední děti se vracely domů od táboráku 
až úderem dvacáté hodiny. Prožily úžasný, 
pohodový den a jistě se jim báječně spalo.

Ladovské zvyky a obyčeje mají v dneš-
ní přetechnizované době těžké postavení. 
Proto je fajn, že se stále najdou lidé, co se 
jimi nechají inspirovat.

Vladimír Šavrda 

Škvořetická pouť a posvícení byly vážně prima. Na své si 
přišli malí i velcí

Vskutku originální pouťový program vykouzlili letos ve Škvoře-
ticích. Nebyli zde sice přítomni „světští“ se svými kolotoči a stánky, 
nicméně zástupci obce sáhli do vlastních zdrojů a zdatně dychtivé 
veřejnosti naservírovali náhradní atrakce.

Jako tradičně vdechla 
život svátečnímu datu 
pouťová mše uvnitř ma-
lebné kaple Panny Marie 
Bolestné ve spodní části 
obce. I tentokrát přišly 
a přijely vyslovit vroucí 
modlitbu desítky věří-
cích. Po okamžicích po-
kory a vážnosti už přišel 
ke slovu zábavný folklór. 

Na návsi jako houby po dešti vyrostly stánky s občerstvením a klasic-
kým pouťovým zbožím. Nebyl vůbec žádný problém ochutnat typickou 
pouťovou klobásu. Jako novinka pro ty nejmladší byla cukrová vata 
a balónky plněné héliem. Pro tento účel zakoupila obec Škvořetice 
potřebné stroje- stejně tak i stánky jsou obecním majetkem. Stroje 
obsluhovaly pochopitelně domácí šikovné ruce. Parádním pouťovým 
prvkem se stala improvizovaná místní střelnice, kterou zhotovil škvoře-
tický řemeslník Ladislav Hrouda. Nedílnou součástí celé veselice byly 
dva nafukovací hrady, kde se „potěr“ dokonale vyřádil. Těm starším 
pokročilým k dobré pohodě vyhrávala po celé odpoledne kapela pana 
Koubka z Blatné.

Vlastně by celé akci slušelo heslo: „Obec sobě!“ Protože semknu-
tost a nápaditost místních lidiček vytvořila úžasné dílo, které dokáže 
rozparádit a zabavit davy. Bez cizího zapojení.

Takhle nějak se pod 
titulem: „Národ sobě!“ zbu-
dovalo národní divadlo.

Než by člověk řekl: 
„švec“, nastoupilo svou 
krátkovládu obecní po-
svícení- další významné 
datum. Tady se opět poměli 
příslušníci všech generací, 

protože se peklo prase a maso na rozdíl třeba od piva konzumují 
pěkně mladí i staří. Škvořetická hospoda při této příležitosti praskala 
doslova ve švech. Aby všem vepřové ještě víc šmakovalo, doprovázela 
hody opět muzika kapely pana Koubka z Blatné, která v této vsi již 
zdomácněla. Vítaným zpestřením posvícenského veselí se stala sou-
těž o nejkrásnější hnětynku. Tady zapracovali jak kluci a holky, tak 
i dospělí. Za dětské výtvory- dlužno podotknout, velmi zdařilé- byli 
odměněni všichni účastníci školou povinní. U dospělých se udílely 
ceny za první tři místa. „Letos bylo z čeho vybírat. Při loňské soutěži 
spatřila světlo světa jedna jediná hnětynka,“ konstatoval spokojeně 
obecní pracovník a místní „konšel“ Josef Hora z přilehlých Pacelic.

I posvícení se tedy stoprocentně vydařilo. Inu- soudržnost nese 
své sladké plody.

Vladimír Šavrda

po performanci vánoční posezení v 
pacelické klubovně

17. 2022
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH v ČR z.s. 
,místní organizace Blatná

Výlet do Spáleného Poříčí
V sobotu 22. října 2022 jsme všichni, 

kdo se na tuto akci přihlásil, uskutečnili vý-
let do Spáleného Poříčí s návštěvou zámku, 
Špejcharu, Atom muzea, Těnovic a vodopá-
du. I přes nepřízeň počasí všichni přišli včas 
a mohlo se vyjet na výlet směr západní Čechy. 

První zastávka byla ve Spáleném Poříčí, kde 
po malé historické ochutnávce v infocentru, 
které je umístěno v lidovém roubeném domě, 
jsme absolvovali s průvodkyní prohlídku re-
nesančního zámku ze 17. století. Po prohlídce 
koncertní síně se zachovalým původním re-
nesančním stropem a národopisného muzea 
Spálenopoříčska, jsme se zastavili v zadní 
části parku u kašny s původní barokní plasti-
kou ryby. Průvodkyně výklad prokládala his-
torkami a příběhy. Osvětlila nám, proč název 
města je Spálené Poříčí, vysvětlila význam 
a vznik znaku města, nechala nás hádat o růz-
ných zemědělských a selských pomůckách. 
Následovala prohlídka expozic Špejcharu 
ve dvoře zámeckého velkostatku z počátku 
18. století. V přízemí je stálá historická ex-

pozice zemědělské techniky, v dalším patře 
je unikátní „Naučná stezka pod střechou“ 
s procházkou po Brdech a poslední patro je 
věnováno kreslenému humoru Jiřího Wintera 
Neprakty. Tato unikátní expozice, jedinečná 
v České republice, nás svým humorem zaujala 
a u některých vyvolala vzpomínky na časopis 
Dikobraz.

Po obědě se nám počasí umoudřilo, slu-
níčko vykouklo a my jsme pokračovali druhou 
zastávkou našeho výletu do Atom muzea Mí-
šov, jediného skladu jaderné munice na světě 
přístupného veřejnosti, v dnes již bývalém 
vojenském výcvikovém prostoru. Muzeum 
provozuje soukromá Nadace Železná opona 
bez jakékoli pomoci státu. Mapuje zde historii 
studené války a jaderného zbrojení v místech, 
kde ještě před čtvrtstoletím ležely jaderné 

hlavice. Po obsáhlém slovním zmapování 
tehdejší doby začala uvnitř technického záze-
mí depotu tematická přednáška s prohlídkou 
průřezu makety jaderné hlavice ve skutečné 
velikosti a originálního odpalovacího klíče 
jaderné pumy. Dále pokračovala prohlídka 
nástěnných fotografií jaderných hlavic, 
schématy a popisy funkčních prvků jaderné 

elektrárny a dokumenty o historii jaderného 
zbrojení na obou stranách železné opony. 
Návštěva této části naší historie uvedla většinu 
návštěvníků k zamyšlení.

Dalším a třetím 
zastavením byla ná-
vštěva meditačního 
centra buddhismu 
Diamantové cesty 
u Těnovic. První 
buddhistická stúpa 
na našem území je 
speciální stavba, 
která nám má při-
pomínat dokona-
lou podstatu mysli, 
všem vlastní. U stúpy jsme mohli přát dobro 
ostatním, meditovat a po vzoru již některých 
meditujících návštěvníků jsme ji obcházeli 
ve směru hodinových ručiček, pro pozitivní 
vliv na mysl.

Poslední zastávka byla s procházkou 
k vodopádu Hvížďalka, který je pod hrází ryb-
níka Hvížďalka. Pod přelivem potok vytvořil 
peřeje do dvou větví, které přechází do dvou 
vodopádů o výšce 2 a 3 metrů a pokračují 
do koryta Bradovy.

Za účastníky výletu STP Blatná
Věra a Milan Vrbských 

KOČOVNÉ VÁNOCE S GINEVROU 
A JEJÍMI HOSTY

Ve dnech 18. - 20. 12. 2022 vždy od 19:00 bude Základní umělecká škola Blatná 
hostovat v Divadle A. Dvořáka Příbram na oblíbených a hojně navštěvovaných 
vánočních koncertech hudební skupiny Ginevra. Jako hosté vystoupí Bohoušovo 
dívadlo (inventární a legendární ochotnický spolek pod vedením Bohouše Svo-
body) a Soubor staré hudby ze ZUŠ v Blatné.

Soubor staré hudby při Základní 
umělecké škole v Blatné vznikl roku 
2020 pod vedením učitelky Markéty 
Slavíkové. S radostí ho navštěvují žáci 
fl étnové třídy (Alžběta Bolinová, Ka-
rolína Baťková, Tobiáš Antoš a Martin 
Flandera), kytarista Jan Janota (ze třídy 
učitele Ivana Zborníka) a zpěvačka 
Tereza Tesařová (ze třídy učitelky 

Barbory Hájkové, která se souborem často hostuje). Repertoár je zaměřen přede-
vším na sefardské středověké písně, které mají krásnou a zajímavou melodiku. 
Tyto písně ve vlastních úpravách jsou zpívány v jazyce sefardských Židů ladino.

(délka koncertu cca 130 minut včetně přestávky)
(předprodej od 1.10.2022 - Divadlo A. Dvořáka Příbram)
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Den krále růži, Jana Bőhma se slavil v Praze, na náměstí Míru
Den krále růží, věnovaný významnému českému šlechtiteli 

růží Janu (Miloňovi) Bőhmovi k výročí jeho narození (narodil se 
25. listopadu 1888 v Praze), se slavil minulý čtvrtek, 3.11. odpole-
dne na náměstí Míru v Praze. Výsadba  růží před sochou Alegorie 
míru byla uskutečněna zástupci Kulturní plantáže z našeho Města 
růží - z Blatné.  

Akce na Královských Vinohradech pak pokračovala v prosto-
rách studovny Knihovny Antonína Švehly vernisáží výstavy obrazů 
a fotografi í růží. Výstava tam potrvá do 6. prosince.

Ohledně rodiny Bőhmů stojí za pozornost informace z Biblio-
grafi ckého slovníku o otci „našeho“ Jana Bőhma: Zakladatel rodiny 
zahradníků a šlechtitelů, Jan Nepomuk Bőhm, otec Jana Miloně 
Bőhma (1888–1959) a Čestmíra Bőhma (1893–1966) se narodil  
24. 5. 1857 v Blatné a vyučil se zahradníkem v zámecké zahradě 
barona F. Hildprandta. Praxi absolvoval v bavorském Frauendorfu, 
po návratu do Čech v r. 1880 nastoupil do zahrad Pražského hra-
du. Po studiích na univerzitě v Praze měl pak na starosti rekonstruci části královské zahrady na Hradčanech. V roce 1885 založil vlastní 
zahradnictví na Královských Vinohradech.          ZM 

Přijměte srdečné pozvání na další, 
tentokrát  Adventní punč o páté z Altaje
Hlavně na příjemné testování  při svíčkách, ochutnávání, plné vůní 
a vzácných ingrediencí  podle starověkých receptur čínské medicíny, 
včetně  punče a cukroví  s takovými  ingrediencemi.
Zima je za dveřmi, tak podle pentagramu zabrousíme do elementu  
vody,  se kterou  souvisí  urogenitální soustava  a důležitá  prevence 
a posílení klíčových orgánů, které souvisí s vaší  energií a vitalitou.
Pokud přijdete s kamarádkou nebo přinesete nějakou  dobrotu 
k punči, dostanete voňavý  dáreček. 
Na závěr  tombola o dárkové  balíčky. 
Takové příjemné  setkání vás i vaše smysly přivede na jiné, pozitivní 
myšlenky.
Co říkáte? 
Těšíme se na setkání. 

Silvie Lehečková & Jaroslava Kostnerová  
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Program: 

 každou hodinu komentované prohlídky  
 prodejní vánoční výstava v hale školy p
 občerstvení na školním dvoře 
 vystoupení pěveckého sboru a žáků 2. A 

 

Nostalgie jménem Vojtěch Kubašta
Pamatujete si knížky, jejichž ilustrace jste si se zájmem prohlíželi 

jako děti? Já je mám v živé paměti dodnes. Zásadní ilustrátoři mého 
dětství (tj. 80. léta min. století) byli: Jaroslav Němeček – autor ko-
miksu Čtyřlístek; všem dobře známý Josef Lada; Helena Zmatlíková, 
se kterou mám spojenou povinnou školní četbu; geniální Jiří Trnka, 
nad jehož poetickými ilustracemi se mi dodnes tají dech; secesní Artuš 
Scheiner a konečně Vojtěch Kubašta s jeho prostorovými knihami, 
které jste dost možná měli doma i vy.

Těmto knihám se říká pop-up, což v překladu znamená vyskočit. 
Při jejich otevření na vás totiž “vyskočí” 3D scéna, prostorová sklá-
dačka: tři sudičky u kolébky Šípkové Růženky, loď Kryštofa Kolumba 
nebo vlk, který v lese překvapil Červenou Karkulku. Sami můžete 
u vybraných scén do děje příběhu zasáhnout např. rozpohybováním 
kreslených postav či věcí. 

Kubašta říkal těmto knihám “hýbačky” a proslavil se jimi přede-
vším v zahraničí. Jeho slávu dokládá fakt, že po roce 2000 mu byla 
uspořádána souborná výstava v Berlíně (2003), následně na Floridě 
(2005) a v Chicagu (2006). K prvním dvěma výstavám byly sběrateli 
jeho díla dokonce vydány i obsáhlé katalogy. U nás ale byl celkem 
neznámý. A jaký je příběh tohoto znovuobjeveného autora? 

Vojtěch Kubašta (1914-1992) se narodil ve Vídni, kam jeho rodiče 
odešli pracovat. Po skončení 1. světové války se rodina vrátila do nově 
vzniklého Československa a usadila se v Praze, kde Kubašta bydlel 
do konce života. Vystudoval zde architekturu na ČVUT. Po škole praco-

val se svými spolu-
žáky na architekto-
nických realizacích, 
kreslil, navrhoval 
různá přání, drobné 
tisky a viněty, začal 
grafi cky upravovat 
knihy a ilustrovat. 
Od roku 1941 pů-
sobil jako profesor 
kreslení a reklamní 
grafi ky na Rottero-

vě škole v Praze. Poté, co Němci školu uzavřeli, získal práci pomoc-
ného dělníka ve fi rmě Baklax, kde později navrhoval design výrobků 
z plastických hmot a měl na starost jejich propagaci. Během válečných 
let vydalo nakladatelství Aventinum jeho kresby a grafi cké listy s mo-
tivy významných pražských památek, jako je Loreta či Klementinum. 
V této době také jezdil se svými bývalými spolužáky po Čechách 
a kreslili mizející lidovou architekturu. Z těchto cest často čerpal pro 
svoji pozdější práci. 

Po válce už pracoval pro několik desítek nakladatelství jako grafi k 
a ilustrátor. V roce 1947 např. ilustroval první české vydání Vejce a já 
od Betty MacDonaldové, o dva roky později Medvídka Pú. V té době 
už vytvářel své typické betlémy.

Po roce 1948 byla velká nakladatelství zestátněna a ta malá, sou-
kromá skončila navždy. Kubašta ale ilustroval dál, a to zejména dětské 
knížky. Také vytvářel reklamy na československé výrobky takových 
značek jako Pilsner Urquell, Tesla, Koh-i-noor. Už v těchto brožurách 
pracuje s různými prořezávkami a prostorovými mechanismy.

Jeho první jednoduchá prostorová kniha vyšla v nakladatelství 
Artia v roce 1953 a stala se hitem. Kubašta svoje další pop-up knihy 
neustále zdokonaloval. Zejména plastické řešení papírové skládačky, 
které byly často vytvořeny z jednoho kusu papíru. Zde se geniálně 
uplatnilo jeho prostorové vidění. Nakladatelství Artia expedovalo tyto 
knihy do zahraničí, kde slavily obrovský úspěch. Z Kubašty se stal 
autor určený především pro zahraniční trh. Celkově byly přeloženy 
do sedmatřiceti jazyků a vyváženy ve statisícových nákladech. V roce 

1970 dokonce konstruoval prostorové knížky pro pohádkové příběhy 
od Walta Disneye - Mickey Mouse, 101 dalmatinů, Bambi ad. Doma 
ovšem o jeho úspěchu nikdo nevěděl. V publikaci Česká kniha a svět, 
vydané v roce 1973 u příležitosti výročí nakladatelství Artia, nebyla 
o Kubaštovi ani zmínka.  

Ale i  tak se 
dosta l  Kubašta 
do tuzemských 
domácností, např. 
se svými betlémy. 
Společně s Jose-
fem Ladou vytvá-
řel a mnohdy ještě 
vytváří kouzlo na-
šich Vánoc. Děti 
Kubaštovy ilust-
race znaly: kromě 
několika prostorových knížek, které vyšly i u nás, ještě z časopisů 
(Pionýrská stezka, ABC a Věda a technika mládeži), z map českoslo-
venských památek a z pohádkových knih, např. Malý domeček plný 
koleček, Cvrček a mravenci, Už vím proč, Ze zákulisí velkoměsta ad.

O tvorbě Vojtěcha Kubašty se ale v posledních dvou desetiletích 
začíná opět mluvit. Albatros znovu vydal Kubaštovy knihy a betlémy. 
O jeho díle se pořádají výstavy. Jedna vás čeká i v Městském muzeu 
Blatná. Uvidíte na ní více než sto padesát exponátů ze sbírky Jana 
Marouška, a to nejen ony slavné pop-up knihy, ale také Kubaštovy 
grafi cké cykly, práce pro různá nakladatelství, ilustrace, pohlednice 
a drobné tisky, reklamní materiály a betlémy. Kromě cenné sbírky 
schované za vitrínami si budete moci přečíst, prohlédnout a osahat 
znovu vydané pop-up knihy i se svými dětmi či vnoučaty. Na výstavě 
nebude chybět čítárna a malý tvořivý koutek. Srdečně vás zveme 
na vernisáž 25. listopadu od 17 hodin.

Pavlína Eisenhamerová
Městské muzeum Blatná 
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Akce
12. 11. 18 h

Sokolovna, sál

13. 11. 18 h

17. 11. 20 h

18. 11. 19 h

19. 11. 19 h

 

26. 11. 19 h

 

27. 11. 16 h

 

27. 11. 18 h

27. 11. 18 h

 

11. 11. 20 h

16. 11. 19 h

23. 11. 19 h

30. 11. 19 h

Kulturní
kalendář
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port
Cyklistické loučení 
s létem v Buzicích 
provázela skutečná idylka
Někteří účastníci organizované jízdy na ko-
lech sbírali cestou houby.

Buzice: Malebný hostinec „ U Čiláka“ 
v Buzicích se zase jednou ocitl v obležení 
cyklistů všech generací. „Mekka“ kolařských 
aktivit na Blatensku tentokrát hostila účastní-
ky již 11.ročníku „Cyklistického loučení s lé-
tem“. Ofi ciálně uzavřeli sezónu 2022 přítomní 
absolvováním trasy Buzice- Skaličany- Vahlo-
vice- Laciná- Buzice (okruh o výměře cca 12-
13 kilometrů). Vyjížďku náležitě „opepřila“ 
dvě výživná stoupání, která dala,  co proto jak 
plícím, tak nožnímu svalstvu. Cykloturistická 
akce tentokrát přilákala do Buzic přesně 105 
vyznavačů tohoto nádherného sportu.

Perfektní exponát jménem Kohoutovka
Středem pozornosti byl po celou dobu 

konání akce vysoký kostitřas, který nese 
název Kohoutovka. Po své ose na něm po-
ctivě přišlapal až z Milevska borec jménem 
Jaroslav Kotrba (63 let). To obnáší, bratru, 
asi 35 kilometrů. Když se k tomu připočte 
samotná vyjížďka po romantických koutech 
Blatenska a zpáteční cesta, měl tento dobro-
druh za onu podzimní sobotu v nohách více 
než 80 kilometrů. A to na modelu, ke kterému 

„obyčejní“ cyklisté 
vzhlíželi s respek-
tem a posvátnou 
úctou. „Tuhle kra-
sotinku jsem si vy-
robil sám - vlastní-
ma rukama,“ hladí 
zálibně kovovou 
konstrukci repliky 
cyklobrontosaura 
Jaroslav Kotrba, 
„Vlastně ani ne-

vím, kolik času jsem u toho strávil. Máme 
s kamarády totiž dílničku, kde tyhle c. a k. ex-
ponáty zhotovujeme. Letos od nás připutovala 
k novému majiteli už čtrnáctá Kohoutovka,“ 
podotýká konstruktér a jezdec v jedné osobě 
skromně.

V sedle vysokého kostitřasu brázdí silni-
ce Jaroslav Kotrba již jedenáct let. Vzorný 
reprezentant klubu „Velocipedisté Milevsko“ 
si jako nejprestižnější událost své „kariéry“ 
uložil do mysli a srdce start na Mistroství 
světa vysokých kol, kde se musel vypořádat 
s trasou dlouhou 160 kilometrů. Jak se vůbec 
učil „rajtovat“ na tomto fascinujícím doprav-
ním prostředku. „Nejlepší je, když má člověk 
při prvním pokusu osedlat Kohoutovku u sebe 
pomocníka, který ho v pohybu podrží,“ vy-
kládá s nadšenými plamínky v očích majitel 
famózního kousku.

S Králi v pelotonu
Na startu „Cyklistického loučení s létem“ 

v Buzicích letos nechyběli ani nositelé snad 
nejvznešenějšího českého příjmení. Pavel 
Král (44 let) z Písku a jeho 76letý otec se hlásí 
k „Prácheňským cyklomilcům“. „Zároveň 
jsme ale také „vínomilci“. Krev starců nám 
totiž náramně šmakuje,“ prohlašuje žertem 
mladší z obou Králů. Proto prý často navště-
vují Jižní Moravu a vydávají se cyklostezkou 
napříč obcemi, kde se pěstuje vinná réva 
a nachází proslulé sklípky. Ona cyklostezka 
měří úctyhodných 320 kilometrů.

Králi ml. byla výměra trasy okolo Buzic 
krátká, a proto si z vlastní vůle „vyrobil“ model 
dlouhý asi 40 kilometrů. Výjezd si prodloužil 
i jeho otec. Náležitě se pokochali rozkošemi 
zdejší přírody i zastavěných oblastí a určitě 
toho „nadplánu“ nelitovali. „Mohli jsme tu 
být tři Králové. Chystal se sem ještě bratr 
Petr z Roudnice nad 
Labem. Ten by tak byl 
zcela jistě nejvzdále-
nějším účastníkem. 
Jenže toho dočasně 
vyřadilo z provozu 
bolavé koleno,“ lituje 
jeho nepřítomnosti 
Král ml.

Někdejší publicis-
ta a novinář na volné noze Pavel Král má letos 
zatím na kontě přemožených 1500 kilometrů. 
Než napadne sníh a zamrznou rybníky, rád 
by to zaokrouhlil na 2000 kilometrů. „Pro 
mě jízda na kole představuje zážitkovou 
záležitost, co má mou maličkost naplňovat,“ 
svěřuje se nadšený cykloturista, co podal 
v Buzicích určitě plnohodnotný výkon. První 
lekce na kole mu prý dávala jeho maminka: 
„V patnácti jsem dostal své první horské „ži-
hadlo“ („Jestli se dováženým porevolučním 
modelům při jejich neduživosti takto nechalo 
říkat“.) Kvalitnější terénní kolo naštěstí brzy 
následovalo.“ Před třemi lety si král Pavel 
pořídil hodnotného treka, jak se na jeho výsost 
slušelo. „Já rád cyklistiku kombinuji s vlako-
vými přesuny,“ dodává ještě.

K osobě svého otce dodává: „No, on toho 
v životě víc najezdil na kole, než ušel.“

Houbařská horečka si nevybírá
O tom, že na 11. ročníku „Cyklistického 

loučení s létem“ panovala skutečná idylka 
svědčí fakt, že si řada účastníků přivážela 
z trasy do cíle čerstvě natrhané hřiby. Velkou 
část okruhu lemovala pásma lesů a tam jich 
bylo opravdu požehnaně. Ostatně celá akce je 
od samého zrodu koncipována jako pohodová 
vyjížďka pro všechny generace. Je pravda, 
že se vždycky najde skupinka „rafanů“, kteří 
si to rozdají mezi sebou naostro závodním 
tempem. I letos tomu tak bylo. Tihle dravci 
jsou vůči nějaké houbařské horečce naprosto 
imunní. Přírodní bohatství tak spadlo do klína 
těm, co se kochali jako legendární venkovský 
doktor z kultovní české veselohry „Vesničko 
má středisková“.

Kulturní vložka nádavkem
Zhruba do hodiny od odstartování cyk-

listického pelotonu byli všichni jezdci zase 
zpátky. Jako poděkování za zapojení se 
do sportovního děje na ně vedle lahůdek z ku-
chyně hospody „U Čiláka“ v podobě steaků, 
klobás, sekané a tří druhů polévek čekala 
tradičně trocha té kultury.

Jako první se obecenstvu na prostorném 
dvoře u rodinné hospůdky představil taneč-
ní kroužek ze ZUŠ Blatná. Děvčata svým 
vystoupením dokázala během chvilky uvést 
všechny přítomné do „bodu varu“. Obě po-
hybová čísla se vyznačovala stoprocentní 
dokonalostí, rozmanitostí a nádherným odé-
rem života a mládí. Žákyně se plným právem 
mohly těšit dlouhému a bouřlivému potlesku.

Stálicí při buzických cyklistických akcích 
je už dlouho taneční soubor dospělých z Čí-
žové. Publikum si tuhle prima partu doslova 
zamilovalo. A tak nechyběla ani tentokrát. 
Oči i sluch diváků potěšila nejprve skladbou 
„Šenkýřečka“. A jaká by to byla cyklistická 
rozlučka bez nesmrtelného a zde tolik popu-
lárního „kankánu“! Čížovští ho i tentokrát 
vystřihli báječně. Zvláštní půvab opět měl 
jediný pánský příslušník souboru Ladislav 
Písařík, který se rozhodně v dámské garderobě 
nenechal zahanbit.

Zlatým hřebem sportovního odpoledne 
v Buzicích opět byla bohatá tombola, sklá-
dající se z 55 cen převážně cyklistického 
charakteru  (dresy, plastové lahve na kolo, 
ponožky, poukázky na nákup zboží v cyk-
loprodejně, cyklobrašny aj.) Hlavní cenou 
byla hodnotná cyklistická přilba, kterou po-
řadatelům věnoval provozovatel Cyklosportu 
v Písku pan Luboš Blovský. Našly se tu ale 
i necyklistické ceny- utopenci, lahve vína, 
dárková balení piva či peněženka z pravé 
kůže. A ty mnohým jedincům svědčily ještě 
víc než výbava na kolo.

Úderem sedmnácté hodiny byl stanovený 
program vyčerpán a většina cyklistů se vydala 
na cestu domů. Ale ne všichni. Někteří to táhli 
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uvnitř hospůdky ještě pěkně dlouho. Inu- jak 
k dílu, tak k jídlu a dobré zábavě zvlášť!

Sportovní akce „Cyklistické loučení s lé-
tem“ se letos uskutečnila pod osobní záštitou 
prvního náměstka hejtmana Jihočeského 
kraje Františka Talíře. Jako vždy ji fi nančně 
podpořila také obec Buzice. Sponzorsky se 
angažovaly tyto sportovní obchody a fi rmy: 
Pavel Karban - Cyklosport a obuv Blatná, 
Miloš Bečvář- M2 Sport Strakonice, „BIKE 
FACTORY“ Strakonice, Karel Švec- velkoob-
chod a maloobchod s koly a cyklistickým zbo-

žím Písek, Luboš Blovský - Cyklosport Písek. 
V neposlední řadě se podílel na sponzoringu 
podniku sám majitel hospůdky „U Čiláka“ 
Petr Samec, který vedle labužnických cen dal 
„do placu“ také dva kotle polévky.

Jak se nechali slyšet mnozí cyklističtí 
nadšenci v Buzicích, pro ně rozhodně sezóna 
nekončí. Prý budou dupat do pedálů i během 
zimy. Tady je nejlépe vidět ono zdravé jádro 
příznivců ekologické jízdy. A to nic nezdolá!

Vladimír Šavrda

Hledáme doručovatele/ku na roznášku 
ranních novin. Práce na 2 hodiny, 

pondělí - sobota.
Vhodné pro důchodce, studenty, ženy na 

MD, případně jako přivýdělek.
Zajímavé fi nanční ohodnocení + jízdné. 

Vlastní auto nutné.
V případě zájmu volejte

724 007 082.

B. Němcové 29, Blatná, Tel.: 722 006 768
Bellucci EC

SUCHÁ PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA
- ošetření se provádí bez namáčení 
- vysoká profesionalita a návaznost na 

podologickou péči
- ošetření provádí zdravotní sestra - specialista 

na podologickou péči

MEZOTERAPIE - aplikace kyseliny                
                           hyaluronové

- mezoterapie je velmi účinný anti-agingový 
zákrok

- jedná se o minimálně invazivní metodu

Kuželkářské zpravodajství
V uplynulých dvou týdnech se odehrálo 

méně zápasů, než bývá obvyklé. Důvod byl 
prostý, hráči v mládežnických kategoriích 
hráli první kola svých pohárových soutěží.

Áčko – Divize jih
A tým stihl v tomto období pouze jedno 

utkání, a to v pátek 4. listopadu na dvoudrá-
ze v Lomnici nad Lužnicí. V sestavě Filip 
Cheníček, Jiří Minařík, Vít Kobliha, Josef 
Mikeš, Stanislav Kníže a Karel Koubek však 
prohrál 3:5 se skóre 2484:2535 shozených 
kuželek. Body uhráli K. Koubek, J. Mikeš a F. 
Cheníček, který byl s výkonem 439 sražených 
kuželek na 100 hodů nejlepším hráčem týmu.

V tabulce mužstvo kleslo na 7. místo. Dal-
ší zápas sehraje Áčko v sobotu 12. listopadu 
od 10:00 doma proti Soběnovu.

Béčko – Jihočeský KP2
Ve stejný den hrál B tým v Trhových 

Svinech s místním Áčkem. Utkání Béčku 
ve složení Matěj Pekárek, Ondřej Fejtl, Li-
bor Slezák, Miloš Rozhoň, Robert Flandera 
a Monika Kalousová nevyšlo a prohrál 1:7 při 
skóre 2405:2570 shozených kuželek. Čestný 
bod vybojoval O. Fejtl, nejlépe se dařilo s 422 
sraženými kuželkami R. Flanderovi.

Po 7 kolech je Béčko na 4. místě tabulky. 
Vylepšit postavení v soutěži budou chtít hráči 
již v pátek 11. listopadu, kdy do Blatné zavítá 
Kunžak. Začátek zápasu je v 17:30.

Déčko – Okres Strakonice a Písek
Ve středu 26. října hostil D tým Písek B. 

Do zápasu zasáhli Petra Prýmasová, Jaroslav 
Pýcha, Bohuslava Říhová, Karel Koubek, 
Josef Kohout a Josef Navrátil. V utkání, které 
bylo napínavé až do samotného konce, nako-
nec zvítězili domácí 5:3 se skóre 2512:2468 
shozených kuželek. Nejlepší výkon domácích 
zahrál J. Pýcha, který strefi l 452 kuželek. 
O týden později hrálo Déčko ve Strakonicích 
s jejich C týmem. S jednou změnou v sestavě, 
kdy P. Prýmasovou nahradil František Nesve-
da, Déčkaři poprvé v sezóně prohráli, a to 2:6 
a 2393:2402 sražených kuželek. Výborný 
výkon zahrál J. Navrátil, když shodil 455 

kuželek. Ve středu 9. listopadu hrálo družstvo 
doma se Strakonicemi B.

V tabulce okresu drží Déčko první příč-
ku. Další zápas odehraje tým ve čtvrtek 24. 
listopadu v Písku.
Dorost A – 1. liga dorostu

Dorostenci v lize přivítali 30. října České 
Velenice. Zápas tým v sestavě M. Pekárek, 
Beáta Svačinová, M. Kalousová a Matěj Ku-
par prohrál 0:2 při skóre 1588:1633 shozených 
kuželek. Nejlépe se vedlo B. Svačinové, když 
srazila 543 kuželek na 120 hodů. O týden 
později hrál tým v Kamenici nad Lipou. V se-
stavě M. Kupara nahradila Karolína Baťková, 
i tak zapsali dorostenci porážku 0:2 za skóre 

1542:1581 sražených kuželek. Tentokrát 
byla z blatenských za 534 kuželek nejlepší 
M. Kalousová.

V tabulce soutěže je Áčko dorostu na 4. 
místě. Další zápas budou hrát dorostenci v ne-
děli 13. listopadu od 10:00 na domácí kuželně 
proti Praze-Žižkovu.

Dorost B – KP dorostu
Druhý dorostenecký tým i třetí zápas se-

zóny vyhrál. Ve složení Tomáš Fišer, Tereza 
Drnková, Adriana Fürstová a Marek Sitter 
zvítězil v Trhových Svinech 2:0. Nejlepší vý-
kon zápasu, 390 kuželek, zaznamenal T. Fišer.

Béčko dorostu stále zůstává bez porážky 
na 1. místě tabulky s dvoubodovým náskokem 
na Nové Hrady, se kterými se utká v neděli 
13. listopadu od 12:30 v domácím prostředí.

Poháry mládeže
Tak jako každým rokem, i letos se blaten-

ská mládež účastní pohárových soutěží svých 
kategorií. Žáci v rámci poháru mladých nadějí 
hráli v Praze-Radotíně, kde Blatnou reprezen-
tovali B. Svačinová (256 shozených kuželek 
na 60 hodů), A. Fürstová (220 kuželek) a T. 
Drnková (201 kuželek). Český pohár dorostu 
hráli M. Kalousová (563 sražených kuželek 
na 120 hodů), M. Kupar (531 kuželek), M. 
Pekárek (511 kuželek), K. Baťková (488 
kuželek), Marek Sitter (461 kuželek) a T. 
Fišer (441 kuželek). Pohár juniorů se konal 
v Chotovinách, kde bojovali K. Koubek (539 
kuželek), F. Cheníček (524 kuželek) a Lukáš 
Drnek (490 kuželek).

Za Kuželky TJ Blatná 
Lukáš Drnek

Zahájení ligového utkání dorostu

TJ Sokol Blatná děkuje 
Jihočeskému kraji za dotaci, 

která umožnila výměnu dalších 
oken na budově sokolovny.
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POLYGRAPH INTERNATIONAL, TISKÁRNA, spol. s r.o. 
provozovna: Blatná, Sadová 66 

 
PŘIJME SKLADNÍKA 

na jednu směnu 
 

INFORMACE OSOBNĚ 
NEBO NA  TEL. ČÍSLE: 383 422 301 

Přijmeme pracovníka do kovárny 
a automechanika

na plný i zkrácený úvazek

Dřevokov Blatná a.s.
Vrbenská 25, 388 12 Blatná

kontakt: Vratislav Zelenka, tel.603 187 739
e.mail: zelenka@drevokovblatna.cz 

PROVÁDÍM ZEDNICKÉ, MALÍŘSKÉ, OBKLADAČSKÉ PRÁCE 
A DALŠÍ PRÁCE DLE DOMLUVY

TEL.: 721 757 399

Originální příslušenství

10127483_Skoda Aftersales_ZSA-2022-PRISLUSENSTVI-A4-02om.indd   1 10.08.2022   15:20:46
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►

Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná

+420 603 247 601

www.adchvatal.cz             ad.chvatal@seznam.cz

►  Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr

►  Dovoz kameniva, písku, betonu

►  Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,

 odvoz suti

►  TATRA 815 sklápěč  + hydraulická ruka

Přijmeme 1-2 řidiče MKD řidičský průkaz sk. C + E,

mzdové ohodnocení – 41.000 Kč ,

pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,

stálá práce

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 telefonické dohodě

Hajany 80  Tel.: 732 236 153 www.spanekvperi.cz
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VÝSTAVBA  A REKONSTRUKCE 
BYTOVÝCH 
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY 
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

+420 737 18 19 19
info@spacesolution.cz

www.spacesolution.cz

BLATNÁ

SpaceSolution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Autodíly -    
     železářství

MAREK CHVÁTAL

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

Provozní doba: Po-Pá 7.30 - 16.00
 So 8.00 - 11.00

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

Nová služba: broušení nožů, nůžek,
seker a dlát

PŘIJMU ŘIDIČE
skupiny C + E

na pravidelnou linku
BLATNÁ-JIHLAVA

Plat: 35.000 Kč
OD ČERVENCE 

NOVÉ AUTO
Nástup možný ihned

Info tel.:
777 668 103

www.nej.czwww.nej.cz

KVALITNÍ
OPTICKÁ SÍŤ

VÝHODNÉ 
SPOJENÍ 

INTERNETU 
A NEJTV

VOLNÁ DATA
A NEOMEZENÉ 

VOLÁNÍ 

LOKÁLNÍ
PODPORA

MOBIL
pro celou rodinu

TELEVIZE
vlastní výběr programů

200+

299od
Kc
mes.

INTERNET
po optické síti až 500 Mb/s

Pobočka Blatná
Nad Lomnicí 1255, Blatná
sluzby.blatna@nej.cz
488 999 488

Kde si vaší práce 

VISHAY BLATNÁ 

„Tohle není klasická fabrika!“

 

 

 

 

 

 

 

Koupím byt v Blatné Koupím byt v Blatné 
v přízemí nebo v přízemí nebo 

s výtahem. Platba s výtahem. Platba 
ihned. Nabídku ihned. Nabídku 

prosím na telefon prosím na telefon 
775 464 433.775 464 433.

Pronajmu byt 
2+1 + balkon 

v Blatné. Volné 
ihned.

Nájem 10 tis. Kč 
měsíčně, zálohy 
na energie cca 

5 tis. Kč.
Vratná kauce 

22 tis. Kč.

Tel: 775225855 

Př i j m e m e  d o  p r a c o v n í h o  p o měr u 
p r a c o v n í k a / p r a c o v n i c i  n a  p o z i c i

V E D O U C Í  S K L A D U 
Pracovní náplň – administrativní práce, vedení skladu, prodej zboží

Požadujeme: ukončené středoškolské vzdělání nejlépe ekonomického 
nebo obchodního zaměření, práce s PC (skladová agenda), samostat-
nost, odpovědnost, příjemné vystupování

Nabízíme: hrubou mzdu dle dosažených výsledků 20.000 – 25.000 Kč, 
jednosměnný provoz, fi remní benefi ty, 13. plat, týden dovolené navíc.

Bližší informace podá p. R. Koubek tel. 777632174
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Platnost akce 11. 11. - 26. 11. 2022
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