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Mistryně republiky
v kuželkách je z Blatné
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Mimořádný úspěch pro blatenské kuželky zajistila
žákyně Beáta Svačinová. Hned při svém prvním
startu na MČR nejprve vybojovala v konkurenci
nejlepších hráček republiky 2. místo v soutěži
na 100 hodů a o den později se dokonce stala
mistryní České republiky ve sprintu! Srdečně
gratulujeme! Podrobnosti naleznete v tradiční
rubrice tohoto vydání BL.
Medailistky, vlevo blatenská šampionka

Vzpomínka na osvobození Blatné
vojáky americké armády
Nebydlím již ve Skaličanech, kde jsem
se narodil, ale občas si přečtu jako krajan
Blatenské listy, tak jako ty loňské májové,
kde byl článek se vzpomínkou na osvobození
Blatné vojáky americké armády. Podivil jsem
se, že takových článků nebylo publikováno
více, vždyť pamětníci událostí ještě žijí,
vzpomínky v hlavách nosí a těm mladším je
nesdělují. Škoda.
Když ne občané blatenští, tak musím já,
dnes 88letý stařec, tehdy 11letý žák blatenské
školy žijící ve Skaličanech v pásmu „nikoho“.
Blatnou osvobodili Američané, Skaličany
nikdo, vedlejší Vahlovice Rusové. Ještě dnes
děkuji všem ještě žijícím nebo již nežijícím
osvoboditelům. Díky Vám.
Bylo to v době, kdy jsme již přestali chodit do školy. Nebylo to 5. května, ale bylo to
v den, kdy před večerem osvobodili Blatnou
vojáci americké armády.
Bylo to v den, kdy jsme doma dokončili
sázení brambor a vrátili se domů z pole. Babička zapnula rádio a sdělila všem, že Plzeň je
svobodná a Američané postupují podél silnice
Plzeň-České Budějovice. Já i můj bratr jsme

zavětřili, že se asi něco bude dít, protože naše
babička byla víc než generál. Celou válku totiž
sledovala na mapách. Měla dvě. Jednu jak
Němci postupovali a druhou jak ustupovali
do předem připravených pozic. Vydala pro
rodinu prohlášení, že kluci by se rádi podívali
na americké vojáky, protože těch německých
už viděli dost. A tak se stalo.
Do Blatné jsme dorazili po půl druhé odpoledne zadem ke spořitelně. Před vchodem
do spořitelny na tehdy ještě volném prostranství živě diskutovalo asi 100 blatenských
občanů a hodně z nich naši babičku znalo.
Okamžitě jsme byli houfem pohlceni. My
kluci jsme hltali vše, co se povídalo. Staří
vzpomínali, jak to bylo na Srbsku, Rusku
i Francii. Mladší zase, že by tu mohli Američané brzy být, jak rychle jedou tanky a že
si na ně Němci netroufnou ani bouchnout.
Zkrátka něco pro naše uši.
Jak čas utíkal a Američané nejeli, tak se
čekající pomalu rozcházeli, podle toho, jak
kdo měl práci. Na věži odbily tři hodiny,
potom čtyři a Američané nikde.
(pokrač. na str. 10)

Rosa kordesii

Wilhelm Kordes’ Söhne –
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znovu ožila, a tak budeme doufat, že tomu tak
bude i v dalších dnech i týdnech.
Náš tip na květen: paličkovaná sluníčka
a kapky štěstí – drobné přívěšky
www.lidove-remeslo.cz

SLAVÍK ZPÍVÁ V HÁJI, AŽ ZA TEPLA
V MÁJI
KVĚTEN – MÁJ – LÁSKY ČAS. Měsíc,
o kterém se právem říká, že je nejkrásnějším
obdobím roku. Kvetou stromy, překrásné kytice, které zdobí modré nebe zalité sluncem.
Kvete celá zem. A lidská duše si šťastně šeptá:
„Konečně jsme se dočkali!“
MÁJ TEPLO DÁVÁ A STROMY KVĚTEM
ODÍVÁ
MÁJ KVÍTÍ DÁVÁ A STROMY LISTEM
ODÍVÁ
MÁJ, OTEVÍRÁ RÁJ
Příroda je rázem v plném rozpuku, pokud
dosud ještě tak trochu váhala, tak nyní se vše
dere ze země ven a mnoho zelených tónů
udivuje naše oči.
LIDOVÉ ŘEMESLO NA TŘ. J. P. KOUBKA 3 V KVĚTNU A ČERVNU
V těchto měsících budeme mít otevřeno
každou sobotu od 9.00 cca do 16.00 hodin.
Nabídka českého uměleckého řemesla, z velké části řemesla blatenského a z části řemesla
z celé naší vlasti stále trvá. Výběrem nových,
zajímavých výrobků se vám snažíme „osvěžit“ a doplnit již stálý sortiment. Tím jsou
zejména - slaměné ošatky, proutěné zboží,
keramika, šperky, dřevěné hračky aj. výrobky,
modrotisk, kované výrobky, knihy a drobnosti
lidové umělecké tvorby. Vše je doplněno částečnou nabídkou suvenýrů, pohledů a dalších
tiskovin z našeho kraje.
Otevřením památek, 1. dubna, byla zahájena letošní turistická sezóna. Po dvou letech
různého omezení se zdá, že se úspěšně rozbíhá. O velikonočních svátcích Blatná opravdu

Všeobecně platí, že zjara sbíráme mladé
rašící lístky a výhony, a ještě můžeme kořeny.
Během roku potom byliny podle dozrávání
a na podzim kořeny, do kterých se ukládá
síla rostlin. Škála možností je opravdu veliká, bylin je mnoho, záleží jen na vás, které
bezpečně poznáte a které si vyberete. Dbát se
musí i na správné sušení. Bylina musí zůstat
zelená, nesmí zčernat ani zplesnivět. Pokud
nechcete sušit, můžete nakládat do alkoholu
nebo oleje. Některé byliny, a to i medvědí
česnek, můžete zamrazit, některé si můžete
sami pěstovat na zahradě nebo třeba jen doma
na parapetu.
Používání různorodých bylin přispívá
velkou měrou k prevenci našeho organismu.

ČAS MILOVNÍKŮ PŘÍRODY – ČAS
FILIPOJAKUBSKÁ CHLADNA, JSOU PRO
SBĚRU BYLIN
Jak již jsme se zmínili v minulém čísle, SADY A ZAHRADY ZRÁDNÁ (magická
nastává období sběru těch nejvzácnějších noc na 1. květen)
Eva Fučíková,
darů, které nám matka Země nabízí, a tím
lidové řemeslo
jsou léčivé byliny. Právě v tomto období
mají tu největší sílu,
kterou nám mohou poSBOR DOBROVOLNÝCH
skytnout. Vědecký výHASIČŮ BLATNÁ
zkum nás upozorňuje
na stále větší množství
pořádá každoroční
rostlin, které mohou
být prospěšné našemu
zdraví a o kterých jsme
dříve téměř nevěděli,
Kdy: 30. dubna 2022
i když naši předkové
Kde: Hasičská zbrojnice
je již často používali.
Čas: od 19.00 hodin
V současné době najdete nejlépe všechny
informace na interneObčerstvení zajištěno!
tu. Jsou zde seznamy

pálení čarodějnic

rostlin podle měsíců,
ve kterých se sbírají.

Srdečně zvou pořadatelé!

Ročník 33 (43)

Blatná 29. dubna 2022

Číslo 8 / strana 3

Z právy

z radnice

Odpadová karta

Odpadová karta bude sloužit k identiﬁkaci
domácnosti na sběrných dvorech pro odevzdání jakéhokoliv druhu odpadu. Při ukládání
odpadu ji jednoduše předložíte zaměstnanci
sběrného dvora místo občanského průkazu.
Obsluha sběrného dvora kartu načte do evidenčního systému a zaeviduje odevzdaný
odpad. Tento systém má za cíl zmapování
odpadových toků, které pomohou při rozhodování o zavádění případných opatření,
abychom dostáli zákonným limitům na třídění, a zjednoduší administraci motivačního
programu.
Od 1. července 2022 nebude možno bez
předložení Odpadové karty odpad na sběrných dvorech odevzdat.
Občanům, kteří splní pravidla motivačního programu „Třídíme“, bude automaticky
přiznána sleva na poplatku za odpady. Záznamy se již nepovedou na papírové kartičce, ale
elektronicky na Odpadové kartě.
Odpadovou kartu obdrží i podnikající
osoby, kteří se zapojí do systému nakládání
s tříděnými odpady ve městě na základě
smlouvy. Uzavírání smluv zajišťuje odbor
životního prostředí (tel.: 383 416 232).
Žádost o vydání Odpadové karty
poplatníka můžete vyplnit a přímo odeslat
na webových stránkách města Blatná pomocí online formuláře, nebo si můžete vyzvednout prázdný formulář k vyplnění:
■ na sběrných dvorech (během provozní
doby)
■ na pokladně MěÚ Blatná, (Po, St 07:3016:30, Pá 07:30-11:30, mimo polední pauzu
12:00-13:00)
■ na odboru životního prostředí Městského
úřadu Blatná (Po, St 07:30-17:00, Út, Čt
07:30-15:00, Pá 07:30-12:00, mimo polední
pauzu denně 12:00-13:00)
■ stáhnout na webových stránkách města Blatná /Odbor životního prostředí – Aktuality/

Vyplněný formulář můžete odevzdat:
■ na sběrných dvorech (během provozní
doby)
■ do schránky v průjezdu Městského úřadu
Blatná, tř. T. G. Masaryka 1520
■ na odboru životního prostředí Městského
úřadu Blatná
■ e-mailem na adresu ozp@mesto-blatna.cz
Odpadovou kartu si můžete vyzvednout nejdříve pátý pracovní den po dni doručení žádosti na odboru životního prostředí
Městského úřadu Blatná (Po, St 07:30-17:00,
Út, Čt 07:30-15:00, Pá 07:30-12:00, mimo
polední pauzu denně 12:00-13:00). Vystavenou kartu obdržíte po prokázání totožnosti

a její převzetí potvrdíte podpisem na formuláři žádosti, kterým jste o vystavení karty
žádal/a.
Poučení: Identiﬁkační kartu není možné
použít pro jinou nemovitost/byt/chatu, než pro
kterou byla vystavena. Pro společnou domácnost je vydávána bezplatně pouze jedna karta,
(pokud jich potřebujete zdarma pro domácnost více, stačí mít kvalitní fotograﬁi QR kódu
v mobilu nebo si tento nahrát do nějaké
mobilní aplikace pro správu karet). Karta je
přenosná pouze v rámci jedné domácnosti.
Ztrátu neprodleně nahlaste na Městský úřad Blatná osobně nebo telefonicky
383416232. Karta bude zablokována a novou
bude možné vystavit za poplatek 100 Kč.
Případné dotazy k Odpadové kartě směřujte na odbor životního prostředí Městského úřadu Blatná (J. Šustrová 383 416 233,
M. Scheinherrová 383 416 232).

„Nepostávej mezi vrátky, pospíchej na cyklohrátky“.
Obec ŠkvoĢetice, Prosport Blatná a novď ustavená Jednota
Orel Strakonice
srdeĀnď zvou malé i vďtší cyklisty do 15 let

11. roĀník

„CYKLOHRÁTEK“
do osady Pacelice.
Program:
Jízda zruĀnosti, cyklistické závody okolo vesnice.
Datum konání:

nedďle 8. kvďtna 2022

Místo konání: hĢištď u Obecního domu v Pacelicích
Registrace úĀastníkĪ: 12:00 - 13:00 hodin, start první kategorie: 13:15 hodin.
Soutďží se v kategoriích: mláĊata A (do 4 let), mláĊata B (5-6 let), C (7-9 let),
B (10-12 let) a A (13-15 let).
Po celé sportovní odpoledne bude k dispozici bezplatná pĪjĀovna kolobďžek
a rovnďž bezplatný cykloservis.
ObĀerstvení zajištďno - hodnotné ceny, poháry, medaile, diplomy.

Generální partner a sponzor akce: sportarsenal
Další sponzoĢi a partneĢi: obec Buzice, obec ŠkvoĢetice, obec LnáĢe, mďsto Sedlice, hospoda U ÿiláka

Buzice, Emil Budoš Pacelice, autoservis Beránek Sedlice, Elektro Suchý Blatná, Autoškola Filip ġezáĀ,
Cyklosport ġedina Strakonice, Petr Soukup cyklosport Blatná, Pavel Karban cyklosport a vše pro
lyžování Blatná, Nasekolo.cz, Nasecajovna.cz., Ing. Robert Flandera Blatná, JiĢí Vetešník Blatná,
JindĢich Pavel-Cykloservis Blatná.

VUR
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Zprávy

TS Blatná

Nová rubrika Blatenských listů -

Ekonomické okénko
s Oskarem:
Investice ze strachu
Žijeme v turbulentní době. Světem se prohání pandemie Covidu.
Globální logistický řetězec je křehčí než jsme si mysleli (ucpané
přístavy a průplavy). Válka na Ukrajině. Sankce proti Rusku a přetrhávání obchodní vztahů. To vše má své důsledky a tlačí na již přehřáté
ekonomiky. Začíná drahota, neboli naše známé slovo inﬂace.
V ČR jsme se teď v březnu dostali z meziročního průměru 2-3 %
na meziroční inﬂaci 12.7 %. Ilustrativní příklad: pokud bychom před
rokem měli 100 Kč a mohli si koupit 100 rohlíků, dnes si za těchto
100 Kč koupíme rohlíků jen 88.
V médiích i v reklamách slyšíme propagaci různých ﬁnančních
produktů, poradců či celých ﬁrem. Vybízejí, abychom s nimi chránili
své úspory proti inﬂaci nebo přijdeme o všechno. Máme mít strach,
rychle jednat a jít k nim. Mají přece skvělý produkt, zaplatíme “jen”
xy tisíc vstupní poplatek, roční poplatek 2 a více procent a za pár let
po nich hlavně nic nechtít.
Několik bodů, jak se vyhnout budoucímu mrzení:
● Stačí přemýšlet selským rozumem a mít chuť naučit se něčemu
novému. Peníze dokážeme hravě zvládnout sami.
● Neinvestovat do věcí, kterým nerozumíme. Ani když nám je doporučí
soused, kamarád nebo pochybný ﬁnanční poradce.
● Nepanikařit a nebýt pod časovým tlakem. Pokud nepřijde neočekávaná katastrofa, o své úspory nepřijdeme hned zítra, ani za týden
či za měsíc. Je však dobré začít o penězích přemýšlet, zjišťovat si
informace a průběžně investovat.
● Pokud si přeci jen sami netroufáme, je dobré nechat si pomoci certiﬁkovaným odborníkem na ﬁnance.
Výběr toho správného ﬁnančního poradce je velmi důležitý a stejně
jako u jiných oborů i zde existují špatní a dobří. Osobně a zaujatě si
myslím, že těch špatných je mnohem více.
Je důležité se ptát, nechat si věci vysvětlovat, a to hodně. Ptejme
se, jak co funguje, o co se konkrétně jedná a kolik co stojí. Jaká jsou
rizika a co se může stát za 1, 5 a 10 let.
Jakou ﬁlosoﬁi a hodnoty poradce vyznává. Jaká je jeho provize
na tom, či jiném produktu. Poplatky jsou totiž cenou za nakupovaný
ﬁnanční produkt a takový nákup je jako v každém jiném obchodě. Ona
ta malá procenta udělají za 10 let docela velké částky.
Zdroj: czso.cz
Protože se jedná čistě o informativní článek, musí tu být na závěr jedna formalita. Nejedná se o investiční doporučení, investiční poradenství či finanční poradenství. Neposkytuji žádnou z hlavních či vedlejších investičních služeb vyjmenovaných
v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
zdá se mi, že v souvislosti
s válkou na Ukrajině
dochází k určitému
„znovuobjevování“
Organizace spojených
národů (OSN). Tváří
v tvář blízké hrozbě
si najednou vybavujeme, že hlavním úkolem
OSN je zajišťování míru, a divíme se, že to
nedokáže. Chabé povědomí o OSN plodí jak
nerealistická očekávání, tak prudké odsudky.
Hezky to nedávno předvedla například paní
ministryně Černochová - nejprve usoudila,
že „pokud Spojené národy nejsou schopny
dostat na Ukrajinu modré přilby (mírové síly
OSN) a zajistit alespoň základní dodržování
lidských práv, ať se rozpustí“, a o pár dní později jí OSN přišla vhod, když odmítala polský
návrh na mírovou misi NATO na Ukrajině
a licoměrně se dovolávala potřeby mandátu
OSN (s vědomím toho, že takový mandát by
vyžadoval souhlas Ruska).
A něco podobného vidíme v posledních
týdnech docela často. Padají návrhy na vyloučení Ruska z OSN či z Rady bezpečnosti,
na vyslání vojska OSN (modrých přileb) proti
Rusku, na zastavení ruské agrese verdiktem
Mezinárodního soudního dvora atd. Po námitce, že to nejde, následuje obvykle zvýšený hlas

Po většinu své diplomatické kariéry jsem
měl co do činění právě s OSN a zažil jsem
tam mnoho zajímavých i jalových jednání,
čtyři roky jsem seděl v pracovní skupině,
která se zabývala reformou Rady bezpečnosti
OSN, účastnil jsem se různých globálních
konferencí a domnívám se, že současnou OSN

S ministrem Petříčkem sedíme na zasedání Rady
OSN pro lidská práva v Ženevě

vidím docela realisticky. Má prostě své limity
– dostala je do kolébky už před téměř 80 lety
a postupem času se spíše prohlubovaly s tím,
jak přibývalo členských zemí (z původních
50 na bezmála 200) a jak se měnilo rozložení
sil ve světě. Dohadování o každé maličkosti
bývá dost složité, natož pak řešení konﬂiktů.
Je zřejmé, že OSN řadě konﬂiktů (válkám)
nedokázala zabránit a bohužel žádná statistika už neříká, kolika konﬂiktům (válkám) se
díky OSN podařilo předejít. Takové konﬂikty
prostě nenastaly (včetně 3. světové války)
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členské země naleznou společnou vůli; pokud
jste viděli ﬁlm „Vlastníci“, tak si to můžete
představit. Před časem jsem se účastnil debaty,
která byla provokativně nazvána „OSN: živá
či mrtvá?“ a bylo zřejmé, že organizátoři
podsouvají odpověď „mrtvá“. Mě to tehdy
inspirovalo k využití pohádkové alegorie
o mrtvé a živé vodě - jak víte, mrtvá voda
nestačí, ale bez ní to také nejde. Mrtvá voda je
OSN – jako nástroj na řešení problémů světa;
živá voda je pak vůle zemí spolupracovat,
dohodnout se. Když tato vůle chybí, OSN
zůstává pouhou stínohrou.
OSN je navíc zkonstruována tak, že v ní
mají stále rozhodující slovo vítězné mocnosti
2. světové války včetně Ruska (původně
SSSR). Tyto mocnosti mají právo veta a snadno tak mohou OSN, a zejména její nejdůležitější orgán – Radu bezpečnosti - ochromit.
Což Rusko v plné míře využívá. Co na tom,
že pošlapalo základní principy Charty OSN
a mezinárodního práva, když má možnost
jednoduše zabránit, aby za to bylo v OSN
pranýřováno a trestáno.
Může tedy OSN ve vztahu k Ukrajině
vůbec něco dělat? Zastavit válku ne, ale
úplně bezmocná rozhodně není. Je tu Valné
shromáždění, které ruskou agresi přesvědčivě
odsoudilo a posléze rozhodlo o pozastavení
členství Ruska v Radě pro lidská práva; tato
rozhodnutí svědčí o rostoucí izolaci Ruska
na mezinárodní scéně. OSN již také dodala
Ukrajině obrovskou humanitární, potravinovou a zdravotní pomoc za zhruba 1.5 bilionu
EUR. A snad má stále ještě dostatečnou
autoritu, aby se pokusila o zprostředkování
příměří mezi válčícími stranami. S tímto
cílem ostatně zamířil do Moskvy a Kyjeva
v uplynulém týdnu Generální tajemník OSN.
Je to hodně riskantní podnik: pokud neuspěje,
autoritu OSN dále oslabí a jenom nahraje těm,
kteří soudí, že OSN je na nic. Proto doufám,
že uspěje, i když v to osobně moc nevěřím;
až budete mít v rukou tyto Blatenské listy, už
nejspíš budete vědět, jak to dopadlo.
Jan Kára

Rada bezpečnosti OSN jedná o Ukrajině

a zatracení OSN jako zbytečné organizace.
Ale Rusko z OSN prostě nevyloučíme, to
by s tím muselo samo souhlasit, stejně jako
s vysláním modrých přileb.

a nemohly být spočítány…
OSN není světovláda ani světový policajt,
je to jen nástroj v rukou členských zemí, a tento nástroj může být použit jen v případě, že

OSN je častým terčem vtipů a karikatur. Nic
lepšího ale bohužel zatím nemáme
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Historie téměř detektivní

Od středověku
k orientu
Během procházení depozitáře Městského
muzea Blatná jsme již mnohokrát narazili
na skrytou perlu. Někdy se jednalo o unikátní minci nebo knihu, avšak tentokrát šlo
o mnohem prostší předmět, a to kousek zbroje.
Během práce na informační kartě ke sbírkám
muzea pro projekt Muzeum v síti jsme se
dotkli rytířské kultury na Blatensku. Z kulturní sféry ji nejlépe prezentuje zámek Blatná
s pravděpodobně nejstarším rytířským sálem
s malovanou výzdobou, kostel Nanebevzetí
Panny Marie, kde naleznete náhrobek Lva
z Rožmitálu, a také některé sbírky v podobě
ostruh, reliéfních kachlů a kousku zbroje.
Tedy to jsme si alespoň mysleli.
Ostruha byla typickým znakem rytíře
a na reliéfním kachlu, který můžete spatřit
v expozici Muzeum všemi smysly, je vyobrazen rytířský turnaj. To nám však nestačilo,
a proto jsme chtěli využít fragment kroužkové
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zbroje. Ta byla dle sbírkové knihy datována
do středověku, avšak její vzhled nám příliš
neseděl, neboť kroužky netvořily plochý úplet

Útržek kroužkového úpletu z Buzic

a byly lité pravděpodobně z bronzu či mědi.
Její původ měl být v blízkých Buzicích, kde
stojí tvrz, a proto by se tam kus zbroje mohl
nalézt a i ten rytíř. Osobně jsem odhadoval,
že se jedná o ochranu pro řeznickou rukavici,
ale ani to nebyl správný závěr. Jaképak bylo
překvapení, když přišla odpověď od kolegů,
které vyhledala kurátorka sbírek Michaela
Mikešová.
Dle odborného posouzení se opravdu
jednalo o kus z 15. až 16. století. To by odpovídalo i vývoji zbroje jakožto ochranného

Vzpomínka na Milana Janáčka
Dne 13. dubna
jsem obdržela smutnou
zprávu – zemřel Milan
Janáček. Malíř, graﬁk,
ilustrátor a scénograf
s výrazným hereckým
talentem. Hlavně ale
srdečný a milý člověk.
I když od 60. let minulého století bydlel v Liberci, tak na Blatnou,
ve které prožil dětství
a dospívání, neustále
vzpomínal. S Milanem Janáčkem jsem se seznámila v roce v 2016,
krátce po mém nástupu do Městského muzea Blatná, a to při přípravě výstavy o ilustrátorech. V Liberci jsem ho několikrát navštívila
a vždycky to bylo velmi příjemné setkání. Jsem moc ráda, že jsme
stihli v muzeu tvorbu Milana Janáčka místním opět připomenout
a představit jeho novější práce. Společně jsme připravili dvě výstavy
– již zmíněnou výstavu ilustrací s názvem Dětem – Milan Janáček
a tvorba současných ilustrátorů, v roce 2018 výstavu Barevné opojení, kde jsme zase vystavili jeho tvorbu malířskou (vedle děl Josefa
Synka a Lucie Scholler Ruskové). Každou zimu můžete obdivovat
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oděvu reagujícího na vývoj zbraní a vojenské
taktiky. Kroužková zbroj převládla již ve 13.
století, avšak její limity v ochraně proti bodným, střelným či palným zbraním ji v 15.
století redukovaly na kroužkový závěs nebo
kroužkovou košili doplněnou např. plátovou
zbrojí. Posun se projevil také v technice výroby. Dřívější zbroje byly tvořeny nýtovanými
kroužky, pozdější exempláře, jako i tento kus
z Buzic, byly vyráběny ze sekaných kroužků.
V tomto případě se jednalo o část kroužkové zbroje, která byla doplňkem plátkové
zbroje. Problém byl v provenienci, neboť
se jednalo o kus zbroje, která byla užívána
vojáky v Japonsku. Můžeme se jen domýšlet,
že do muzea ji donesl někdo z legionářskou
minulostí z Buzic, který Japonskem projížděl při ústupu z Ruska přes Transsibiřskou
magistrálu. Další možností by byl cestovatel
nebo obchodník, avšak vzhledem k zápisu
ve starém sbírkovém fondu, který vznikal
kolem roku 1922, kdy bylo založeno muzeum
v Blatné, je nejpravděpodobnější možností
onen legionář. Jak se zdá, má muzejní sbírkový fond stále co odhalovat.
Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná

za výlohou infocentra jeho papírový Velký český betlém inspirovaný
krajinou Českého ráje. Před dvěma lety jsme vydali kalendář s jeho
nádhernými kolorovanými kresbami z Blatenska s názvem Doma je
doma. I přes dlouhá léta strávená v severních Čechách, za svůj domov
považoval stále Blatnou.
Milan Janáček se narodil v Blatné 6. dubna 1938 v rodině drogisty
Bedřicha Janáčka. Od dětství se věnoval scénograﬁi, loutkovému
divadlu i herectví. Také miloval blatenskou krajinu, která byla jeho
inspiračním zdrojem po celý život. Už během měšťanky chodil malovat
do plenéru. V roce 1953 se díky svému talentu a píli dostal na pražskou
Vyšší školu uměleckého průmyslu v Praze – obor Knižní graﬁka. Zároveň soukromě studoval herectví, hrál v pražském divadle Na Slupi
i v ochotnickém divadle v Blatné. Po studiích a vojenské službě se přestěhoval do severních
Čech. Ve Varnsdorfu
krátce učil výtvarnou
výchovu na střední
škole a poté byl výtvarníkem v textilním
podniku Velveta. Založil s dalšími výtvarníky tvůrčí skupinu
Kontrast a přijali ho
do Svazu československých výtvarníků.
V roce 1965 se přestěhoval za prací do Liberce, kde s rodinou zakotvil natrvalo. V Severočeském nakladatelství působil jako výtvarně
technický redaktor s krátkou přestávkou téměř dvacet let. Externě
spolupracoval i s dalšími nakladatelstvími. Na konci osmdesátých let
opustil práci redaktora, aby se stal na několik let hercem na plný úvazek
v činohře Divadla F. X. Šaldy. Během těchto let i poté, co v roce 1998
odešel do důchodu, se věnoval výtvarné činnosti a hojně vystavoval.
Celkem absolvoval několik desítek samostatných i skupinových výstav.
Milan Janáček byl ve společnosti velmi oblíbený. O tom svědčí
i název článku, který o něm napsala jeho bývalá kolegyně z divadla:
Janáček, našich srdcí miláček. A to mohu potvrdit.
Pavlína Eisenhamerová
Městské muzeum Blatná
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JAK jsme po delší době oslavili Velikonoce i ve škole
V pátek 8. dubna se konal
Velikonoční jarmark, který
pořádala škola Jana Ámose
Komenského v Blatné. Lidé si mohli užít
krásné vystoupení všech žáků 1. stupně nebo
si zakoupit hezké velikonoční výrobky prodávajících. Součástí byly i dílničky, kde si
návštěvníci, ale hlavně dětičky, mohli vyrobit
něco z papíru nebo si ozdobit perníčky, které
si pak následně odnesli domů nebo rovnou
snědli. Na všechny čekalo krásné přivítání
v podobě kytiček s citátem, který zhotovili
žáci 2. stupně školy. Návštěvníci si také mohli
nalepit kytičku na nástěnku. A pokud dostali
hlad či žízeň, měli k dispozici kuchyňku,
kde měli možnost si zakoupit zákusky a jiné
dobroty.

Vystoupení prvních, druhých, třetích,
čtvrtých, pátých, a nesmíme zapomenout
ani na sbor, byla
krásná. Děti nám
zpívaly písničky
a recitovaly básničky.
Zeptala jsem
se i několika rodičů, jak se jim
to tu líbilo. A toto
jsou jejich odpovědi: „Příjemně

strávené jarní odpoledne. Velmi milé vystoupení prvních i druhých tříd. Velmi nás zaujaly
výrobky s velikonoční tématikou. Domů jsme

si odvezli velikonoční ozdoby a dřevěný svícen. Výborné byli i zákusky. A díky tomuto
odpoledni už se
těšíme na Velikonoce!“ „Bylo to tu
nádherné. Chtěla
bych poděkovat
všem paním učitelkám. S dětičkami to krásně
nacvičily a moc
se jim to povedlo. Na doporučení
svého syna jsem si
odnesla věnec a byla bych moc ráda, kdybych
mohla přijít zase příště.“
Ale nejen rodičů a návštěvníků jsem
se zeptala, ale i prodávající mi odpověděli
na pár otázek:
„Líbí se mi tady
moc. Normálně
prodávám na trzích, takže tohle je příjemná
změna.“ ,,My
jsme vymysleli
něco na vyráběni, takže si u nás
dětičky mohou

JAK jsme oslavili Den
Země
Ve škole si často společně s dětmi připomínáme, jak
je důležité chránit přírodu. Držíme se hesla, které tvrdí, že kdo chce
přírodu chránit, musí ji především znát.
Na Den Země 22. 4. jsme si s dětmi naplánovali projektový den
v přírodě, který byl zaměřen na ptačí migraci. Po cestě k rybníkům
Topič a Řitovíz děti plnily úkoly na pracovním listu, které se týkaly
putování čápa bílého z hnízdiště v Evropě do zimoviště
v Africe. Do přiložené mapky
zaznamenaly jeho cestu dalekými kraji. Úkoly a hry nás
zavedly až na stanoviště u rybníka Topič, kde na nás čekal
ornitolog Zdeněk Voborník.

něco z toho vyrobit. Jsme moc rádi, když si
nějaký ten výrobek odnesou.“
Tímto bych chtěla velmi poděkovat
všem rodičům,
kteří se podíleli
na pečení výborných zákusků do kuchyňky.
Všem žákům
2. stupně, kteří se
podíleli na přípravě kytiček.
Všem žákům
1. stupně a členům sboru, kteří
nám předvedli nádherná vystoupení. Samozřejmě taky všem učitelům, kteří dětičky
připravili. Všem, kteří se rozhodli prodávat
na našem Velikonočním jarmarku. A nezapomeneme ani na všechny, kdo se přišli podívat.
Doufám, že jste si to všichni užili. Už se
těšíme na Adventní zastavení.
Karolína Baťková
žákovská reportérka

Nejprve si s námi povídal o životě čápů, jejich hnízdění a o nebezpečí,
které pro čápy vzniká lidskou činností. V přilehlém lesíku jsme si mohli
prohlédnout natažené sítě pro odchyt ptáků. Pan Voborník nám ukázal,
jak a proč se ptáci kroužkují
a jaké se o chycených ptácích
vedou záznamy, které jsou
shromažďovány na internetu.
Měli jsme štěstí, že se do sítí
chytili dvě sýkorky koňadry,
střízlík obecný a strakapoud
velký a děti si je mohly zblízka prohlédnout. Po nasazení
kroužku byli všichni ptáčci opět vypuštěni do volné přírody.
U rybníka Řitovíz jsme si opekli vuřty a dávali jsme si dobrý pozor, abychom při našem pobytu v přírodě nic neponičili a nenechali
po sobě žádný nepořádek.
Žáci 5. A, 5. B ze ZŠ J. A. Komenského
a paní učitelky P. Voborníková a Z. Lojdová
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Muzeum slaví 100! (Michaela Mikešová – Městské muzeum Blatná)
V letošním roce oslaví Městské muzeum Blatná 100 let od svého
založení. K tomuto výročí pro Vás připravujeme výstavu „Muzeum
slaví 100!“, kterou otevřeme 28. května. Slavnostní vernisáž proběhne
v rámci Noci muzeí 3. června, kdy na Vás bude čekat bohatý program
pro malé i velké návštěvníky.
Dále Vás v několika následujících číslech Blatenských listů seznámíme s historií muzea. Například se dozvíte, kdo se přičinil o jeho
založení, kde všude sídlilo, kolikrát se stěhovalo nebo kdo všechno
stál v jeho čele.
Cesta k založení muzea v Blatné
Od konce 18. století začali na našem území vznikat na našem
předchůdci muzejních institucí (1796 - Národní galerie v Praze,
1814 - Slezské zemské muzeum v Opavě, 1817 - Moravské Zemské
muzeum v Brně či 1818 - Národní muzeum v Praze). Následně bylo
během 19. století založeno na několik desítek muzeí a muzejních
spolků. Významným impulsem pro založení dalších byly dvě pražské
výstavy – Jubilejní zemská výstava v roce 1891 a Národopisná výstava československá v roce 1895. Právě druhá jmenovaná inspirovala
místní přátele památek. Ti sesbírali četné předměty z Blatné a okolí
a na zámku Blatná uspořádali ještě téhož roku, po vzoru Prahy, vlastní
národopisnou výstavku.
Výstava odstartovala trend ve sbírání starých a vzácných předmětů,
což dle Josefa Siblíka v případě blatenského okresu nebylo žádoucí,
protože se začali objevovat mnozí sběratelé, kteří stahovali předměty
z místního okresu. Proto se Josef Siblík v roce 1911 pokusil o zřízení
muzea. Na zasedání obecního výboru v Blatné dne 27. prosince 1911
představil svou vizi o zřízení městského muzea, které by uchovávalo
mnoho vzácných památek a předmětů. Z přítomných jeho návrh podpořili František Matějka a Ferdinand Hildprandt. Obecní výbor vzal
Siblíkovu žádost v úvahu a dokonce na přípravné práce vyčlenil menší
ﬁnanční obnos, další kroky v jeho ustanovení ovšem nebyly učiněny
v důsledku příchodu I. světové války.
Příznivější situace pro založení muzea v Blatné nastala až po válce. Dne 22. října 1921 svolal Josef Siblík schůzi přípravného výboru
k ustanovení muzea na 16. listopad 1921. Jednání se zúčastnili Rudolf
Zdráhal - starosta města Blatná, Jan Rudolf Stejskal - správce Hospodářské záložny v Blatné, Miroslav Karas - tajemník Okresního výboru
Blatná, JUDr. Vojtěch Jakl - městský tajemník, Karel Smrčka - rada
zemského soudu a přednosta Okresního soudu v Blatné, Jindřich Ptáček
- odborný učitel v Blatné a samozřejmě svolavatel Josef Siblík - ředitel
měšťanských škol v Blatné.
Cílem schůze bylo seznámit zainteresované s přípravnými pracemi na zřízení
muzea v Blatné. Vzniklé
muzeum mělo sídlit v přízemí školní budovy (dnešní
ZŠ J. A. Komenského) a dokonce by mělo již vlastní
sbírky (archeologické, historické a písemné - Siblíkovy
dary). Na setkání se všichni
usnesli na budoucím založení
Okresního musejního spolku
v Blatné, který by spravoval
muzeum, a přistoupili na vytvoření tzv. prozatímního
Síň pána z Hildprandtu, Národopisná vý- předsednictva, v čele s prostavka v Blatné, 1895. Fotografická sbírka zatímně zvoleným předsedou
Městského muzea Blatná (Fo867/3).

Siblíkem. Jeho hlavním úkolem bylo schválení budoucích stanov
Okresního musejního spolku příslušnými správními orgány. Dne 28.
listopadu 1921 byly odeslány okresní správní komisi, která je druhého
dne schválila. Blatenský obecný úřad je potvrdil 14. prosince 1921
a zemská politická správa 5. ledna 1922.

Oddělení kláštera lnářského, Národopisná výstavka v Blatné, 1895.
Fotografická sbírka Městského muzea Blatná (Fo867/4).

Téměř rok trvaly další přípravné práce (vytvoření inventářů muzea, výroba razítka, vydání provolání o vznikajícím muzeu, výroba
úložného mobiliáře pro sbírky, získání nových členů spolku atd.) a až
10. prosince 1922 se sešla 1. valná hromada Okresního musejního
spolku. Na ní byly schváleny stanovy a uskutečnila se volba jeho
čelních představitelů. Předsedou a kustodem byl jednomyslně zvolen
Josef Siblík.

OZNÁMENÍ
Ředitelství Mateřské školy Blatná,
Šilhova
a Mateřské školy Blatná,
Vrchlického
vyhlašují

zápis dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023.
Zápisy se budou konat dne
4. května 2022 od 8.00 hodin do 16.00 hodin.
Pro MŠ Blatná, Šilhova v budově MŠ Blatná,
Šilhova 822 a pro MŠ Blatná Vrchlického
v budově MŠ Blatná, Vrchlického 726.
Podrobnější informace k zápisu najdete na webových stránkách
mateřských škol:
https://skolkasilhova.estranky.cz/
https://ms-vrchlickeho.estranky.cz/
Petlánová Hana, Strnadová Dana
ředitelky MŠ
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Den Země na ZŠ Holečkova
Žáci vyšších ročníků dostali ve středu 20.4. za domácí úkol zjistit,
jaký významný svátek se slaví 22. dubna. Svůj úkol vzorně splnili
a správně určili datum 22.4. jako Den Země. Následoval tedy úkol
číslo 2 – připravit si na příští den blahopřání k významnému svátku.
Ve škole se totiž chystal projektový den k této události.
Hned ráno dostali žáci pohlednice, na které měli své přání pro
planetu Zemi napsat. Sešly se zajímavé gratulace, každý žák vyjádřil
svůj vztah po svém. Poté všichni vyslechli zajímavou báseň ke Dni
Země. Společně jsme si objasnili, že zdraví Země záleží na její čistotě.
A o tu se musí postarat každý člověk.
Žáci byly dále seznámeni s historií Dne Země a s největšími
globálními problémy, které současná doba naší planetě přináší. Samozřejmě si také vyslechli náměty na ochranu životního prostředí,
která je v silách nás všech, kteří na planetě Zemi žijeme. Blíž jsme se
soustředili na problematiku třídění odpadu a recyklace.
Následovala aktivní tvorba plakátů pro tento významný den podle
předložených námětů. I tato zábavná forma práce se setkala s kladným
ohlasem a každý žák se snažil o co nejlepší výtvor.

Pak se přiblížila nejdůležitější část dne. Žáci obdrželi plastové pytle
a společně jsme se vydali na procházku do blízkého lesa a jeho okolí
s cílem aktivně pomáhat k udržení čistoty prostředí. Samozřejmě jsme
se zaměřili také na třídění nalezeného odpadu. A že ho bylo opravdu
dost! Společně jsme se podivovali nad tím, jak lidé berou na lehkou
váhu čistotu svého životního prostředí. K naší nelibosti se pytle rychle
plnili odpadem všeho druhu a po 2 hodinách našeho putování jsme
náklad těžce dopravili k barevným kontejnerům v blízkosti naší školy.
Tak se konečně všechny nepotřebné produkty lidské činnosti dostali
tam, kam opravdu patří. Ale bohužel teprve naším přičiněním.
Do třídy jsme se vrátili s dobrým pocitem z našeho společného díla
a také s rozpaky z konání některých obyvatel naší společné planety,
která nám dává život, a my jsme jí za to vděčni.
Ve třídě již na žáky čekaly tematické pracovní listy z oboru chovu
hospodářských zvířat a činnosti člověka ve vztahu k ochraně životního
prostředí. Práce probíhala ve dvojicích a bylo možno sledovat vzornou
spolupráci při řešení zdánlivě jednoduchých úkolů.
Tajenka závěrečné křížovky nám dala zpětnou odpověď na otázku,
jaké problematice jsme společně věnovali celý školní den. Zjistili jsme,
že nás zajímala ekologie. Zhodnotili jsme tedy svoje společné úspěchy
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a slíbili jsme si, že se k naší Zemi budeme vzorně chovat po celý rok.
Nejen 22. dubna!
Protože velkou radost z našich žáků a jejich příkladného chování
měla samozřejmě oslavenkyně, ale také všichni, kteří jsou její neodmyslitelnou součástí a záleží jim na její čistotě, zazpívali jsme si před
odchodem domů optimistickou a veselou píseň „Tři čuníci jdou“.
Projektový den se velmi vydařil a věřím, že si žáci z jeho průběhu
odnesli to nejdůležitější a že jim tento den zůstane co nejdéle v paměti.
Věřím, že z nich vyrostou ti, kteří se péčí o čistotu Země postarají
o její zdraví, které jí přáli na samotném začátku dne. Všem žákům
patří velká pochvala!
Mgr. P. Šavrda
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Vzpomínka na osvobození Blatné vojáky americké armády
(pokr. ze str. 1).
Zbylo nás tam asi 15 netrpělivých trpělivých. Netrpělivý byl i pán v legionářské
uniformě u vchodu do spořitelny, kde prý sídlí
vedení města a národní výbor a které prý má
pan legionář střežit. On však spíše víc diskutoval se zůstavší skupinou dědů a babiček.
Kolem jsme poskakovali já a bratr. Babička
již několikrát zavelela k ústupu, vždycky
však marně. Houfek čekajících stál uprostřed
ulice mezi spořitelnou a restaurací U Křížků,
uprostřed houfku pan legionář, my s bratrem
jsme stáli mimo, zády k věži a čelem k ulici
do Paštik. A vtom se to stalo.
Zprava z ulice za spořitelnou se pomalu
vysouval předek vojenského auta s bílou
hvězdou na boku, s kulometem a v něm dva
američtí vojáci. Auto zastavilo na úrovni
obchodu pana Zemana a vojáci se rozhlíželi
do ulic k Paštikám, na Obůrku a k věži. Já prý
jsem hrozně zařval: „Jedou“, až se všichni
lekli (to říkala potom babička). Auto postávalo
ještě chvilku a pak se rozjelo k nám, houfku
jásajících. Nejrychlejší byl pan legionář.
Důstojník se ho ptal něco německy. Já jsem
se k nim nemohl rychle dostat pro jásající.
Slyšel jsem jen: „viele Abteilungen, welche
Waﬀe“. Pan legionář odpověděl: „Heute keine
deutsche Soldaten sind hier.“ Důstojník se
pak dále ptal: „Wo ist Stadtkomandant?“ Pan
legionář odpověděl: „Komm mit bitte“ a šli
ke vchodu do spořitelny. Když šli kolem mne,
spíše já se mačkal za nimi, se jich legionář
tak dobrácky, s takovým měkkým výrazem
v očích zeptal: „Sind sie hungrig?“ Na to se
oba důstojníci, i ten z druhého auta, které sjelo
dolů k prvnímu, začali hrozně smát a třepali
si na svá bříška. To co mě i jako kluka nejvíc dojalo, bylo to, že první důstojník objal
pana legionáře kolem ramen a ještě u schodů
do spořitelny se všichni smáli. Co si povídali,
již nevím. Čekali jsme a asi za čtvrthodinu
vyšli všichni ven. Američané nasedli a odjeli
směrem k věži. Babička zavelela: „domů“
a vše skončilo.
Ale neskončilo. Nastoupili jsme pochod
domů. Babička jako generál vpředu, my
dva za ní plni dojmů z toho, co jsme zažili.
Hodnotili jsme kulomet, kam by asi dostřelil,
pistole v pouzdrech důstojníků a hlavně malé
ﬂintičky zastrčené za sedadly. V povídání
jsme minuli Pincovi, Hůzlovic stodolu, Voříškovic zahradu. Něco se začalo dít. Z vršku
nad Hněvkovem nebo někde z toho směru se
začal ozývat hrozný řev motorů a klesal dolů
k Hněvkovu. Zastavili jsme se naráz všichni.
Jednohlasně jsme zakřičeli. My kluci „tanky“,
babička „domů“. Babičce to nebylo nic platné.
Za sebou jsme slyšeli, že to doma schytáme.
Rozběhli jsme se zpátky, za námi babička.
Zachovala se jako správný velitel. Zavolala

na nás: „U Samce na rohu.“ Tím jsme byli
volní. Kolem nás se jen mihlo: Vlašťovičkovi, kamenictví Trčka, parčík, Hůzlovi, škola.
Za mnou se ozvalo, že průjezdem ne, rovnou
kolem Fontánů, rovnou k Samci. Tam jsme
chytili terprve dech. Od věže se ozýval strašný hukot a tanky nikde. Tak jsme postoupili
do průjezdu u Šilhavých. Dobře jsme udělali,
protože se u věže vynořily první ocelové obludy a začaly se řadit po obou stranách ulice.
Čekali jsme v průjezdu, až se ty hory železa
zastaví. Stalo se to, až když první obludy dojely téměř ke spořitelně. Po několika minutách
se otevřely poklopy obrněnců a začali vystupovat američtí vojáci. To již také vybíhali
lidé z domů. Začalo volání „Vítáme Vás“,
„Nazdar“. Vyšli lidé mladí, vyšli i starší. Ti
moc nevolali, moc nejásali. Sám jsem slyšel
slova staršího pána, kterých jsem si tehdy
ještě nevážil: „Děkujeme ti pane Bože, že je
po válce, snad to byla ta poslední.“ Bylo to
proti železářství pana Šulce a ten pán, který
pronesl tato slova, byl hodně smutný.
Vojáci, kteří vystoupili z útrob obrněnců,
byli již na ulici, někteří na nich zůstali sedět.
Mávali, rozhazovali lidem cigarety, žvýkačky,
čokoládu. My s bratrem jsme si dali za úkol
přinést otci nějakou cigaretu, protože byl kuřák
a během války se mu cigaret nedostávalo. Mně
se podařilo chytit v letu krabičku cigaret, ale
dopustil jsem se základní chyby. Místo, abych
ji strčil do kapsy a zmizel, začal jsem si krabičku prohlížet, palmu, nápis camel a najednou
jsem dostal záhlavec se slovy „ty smrade, ty
kouříš, já to řeknu tátovi“. A bylo po krabičce.
Jestli mého otce znal, to dodnes nevím. Stejně
tak dopadl i můj bratr. Cestou domů si babičce
stěžoval, že mohl dostat žvýkačku, že mu jí
voják už podával, ale najednou se na vojáka vrhla nějaká paní, začala ho pusinkovat
a ten voják jí strčil celý ten balíček žvýkaček
za blůzu. Když to babička povídala tatínkovi,
tak nás to asi zachránilo od výprasku, že jsme
babičku neposlouchali.
Vynahradil jsem si to druhý den. Když
jsem nesl paní Špalové od pumpy slepičí vejce
na prodej, nasbíral jsem plnou krabičku od čaje
„tygrů“ (nedopalků) a několik vajec jsem
vyměnil za cigarety. Paní Špalové jsem řekl,
že málo nesou a že pozítří přinesu víc. Doma
jsem to řekl mamince a vše zase bylo dobré.
Škola potom začínala 11.-12. června 1945,
takže slepičí cesty se mohly konat podle potřeby. Při ranní pochůzce do města jsem posbíral
„tygry“, nejvíce kolem sokolovny, kde bylo
americké velitelství, a zbytky doutníků kolem
vily pana Böhma. Tam jsem se také dozvídal,
co se bude v Blatné přes den dít, a šup do školy.
Ve škole pravidelná denní prohlídka kapes
a tašek a likvidace kuřiva a munice. Po škole
domů, kde na stole ležel rozpis práce pro mě

a bratra. Kolem 20.-21. 6. 1945 odjížděli
z Blatné obrnění dělostřelci. V našich očích to
byli praví vojáci. Stále dodržovali každodenní
řád. Mytí, holení, snídaně, čistili zbraně, i když
nestříleli, otírali své obrněnce, i když nikam
nejeli. Nám někdy dovolili pomáhat při čištění
zbraní. Do plechovky od „kádíčka“ (denní
dávky pro vojáka) nebo do přilby, ze které se
předtím vyndala vložka, se nalilo trochu benzinu a kartáčkem se vyčistily součásti karabiny
nebo pistole, které nám vojáci sami rozebírali
a pak zase my po umytí namazali olejem a vojáci dali dohromady. Většinou měli pistole.
Někteří měli revolvery, bubínkové, připoutané šňůrou k opasku. Na pažbách měli pod
průhlednými destičkami, které jsme nesměli
čistit, ale jen nasucho otírat, fotograﬁe dětí,
žen, někdy i nahých. Nejhezčí byly obrázky
útočících tygrů. Za to jsme dostávali žvýkačky, čokoládu. Vím, že to nebylo za čištění, ale
byli to pro nás kluky praví muži prošlí bojem,
mající také doma děti. Jejich fotograﬁe nám
často ukazovali. Bylo hodně smutku, když
odjížděli. Nahradili je američtí pěšáci. Nosili
na rukávech označení 9/4. Docela jiní lidé.
Odešli až na podzim 1945.
Jaroslav Strejc
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Kulturní
kalendář

=£PHN%ODWQ£Q£GYRě¯
14 h H-Band, junior big band ZUŠ
Blatná
-XQLRUELJEDQG=8Ģ%ODWQ£SěHGQHVH
VYĳMY¿EÝUVYÝWRY¿FKVZLQJRY¿FK
HYHUJUHHQĳ
15 h Residence Trio (UA)
0H]LY£OHÏQ«MD]]RY«VNODGE\Y¼SUDY£FK
SURVZLQJRY«WULR

Akce
30. 4. 20 h
Jih proti severu
Libido Challenge, Crippled Fingers, Fatal
Punishment
Hospoda Na Vinici
Koncert kapel
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]SÝY£NDURNXYSUHVWLłQ¯KXGHEQ¯DQNHWÝ
&HQ\$QGÝO7HQWRXQLN£WQ¯SURMHNW
]¯VNDOWDN«NRQFHUWQ¯SRGREXYW]Y2QH
0DQ6KRZ1DKXEX
a
0DWHM%HQNR4XLQWHW
0DWHM%HQNR NODY¯ULVWD 9URFH
Y\GDODOEXP3ODQHW\QDNWHU«PS¯VQÝ
RSODQHW£FKQD]S¯YDOLUĳ]Q¯]SÝY£FL0H]L
KRVW\MVRXQDSě¯NODG5LFKDUG0¾OOHU
0LFKDHO.RF£ED'DQ%£UWD%ÝKHPVY«
NDUL«U\VSROXSUDFRYDOVPQRKDGDOģ¯PL
KXGHEQ¯N\PH]LNWHU«SDWě¯QDSě¯NODG
0LFKDO+RU£ÏHN0LULDP%D\OHQHER
VNXSLQD0LJ
3DYHO%DG\=ERěLOMHY\KOHG£YDQ¿
ÏHVN¿MD]]RY¿EXEHQ¯N9VRXÏDVQ«
GREÝKUDMHVNDSHORX-$5NYDUWHWHP
VD[RIRQLVW\)UDQWLģND.RSDVH
]SÝYDÏNRX/XFL¯%¯ORXDSLDQLVWNRX
%HDWRX+ODYHQNRYRX%ÝKHPOHW
VSROXSUDFRYDOVSěHGQ¯PLÏHVN¿PL
MD]]PDQ\SDWě¯PH]LQÝQDSě¯NODG0LFKDO
*HUD4XDUWHW9RMWÝFK(FNHUW7ULR
DQG6DQG\/RPD[(PLO9LNOLFN¿.DUHO

1. 5. 8 h
9¯W£Q¯SWDÏ¯KR]SÝYX
6UD]YQHGÝOLYKY%ODWQ«XģSHMFKDUX
XU\EQ¯ND7RSLÏ DXWDQHFKHMWHQHMO«SH
XKěELWRYD9\FK£]NDVSRVORXFK£Q¯P
DSR]RURY£Q¯PSW£NĳLVXN£]NRX
NURXłNRY£Q¯9KRGQ£MHREXYGRP¯UQ«KR
YOKNDDGDOHNRKOHG9HGH3HWU3DYO¯N

1. 5. 19 h
+DQND.Ę¯ĽNRY£
.XOWXUQ¯NDY£UQDŁHOH]£ěVWY¯8ĢXOFĳ
5HFLW£OSRSXO£UQ¯]SÝYDÏN\DPX]LN£ORY«
KYÝ]G\

2. 5. 18 h
+RVW%ODWHQVN¿FKOLVWĮśVWDURVWND
.DWHĘLQD0DOHÏNRY£
.XOWXUQ¯NDY£UQDŁHOH]£ěVWY¯8ĢXOFĳ

4. 5. 18 h
.DY£UHQVN¿NY¯]V5ĮĽHQNRXD)LOLSHP
.XOWXUQ¯NDY£UQDŁHOH]£ěVWY¯8ĢXOFĳ

5. 5. 11.30 h
3Ę¯MH]GKLVWRULFN¿FKYRMHQVN¿FK
YR]LGHO
7ě-3.RXEND

7. 5.
-D]]'D\
8OLFH1D3ě¯NRSHFKX.DY£UQ\
93RG]£PÏ¯
ŝK6ZLQJRY£WDQÏ¯UQD6ZLQJE\
Lion´s
ŝK9ROQ£WDQÏ¯UQD

8. 5.
2VODYDNRQFH,,VYÝWRY«Y£ON\
K3LHWQ¯DNWQD.DOLQRYÝQ£PÝVW¯
K3UĳMH]GKLVWRULFN¿FKYR]LGHO
PÝVWHP].DOLQRYDQ£PÝVW¯GRXOLFH
1D3ě¯NRSHFK

K2QGěHM5XPO 0DWHM%HQNR
Quintet
2QGěHM5XPOMHYģHVWUDQQ¿KXGHEQ¯N
]SÝY£NDKHUHFNWHU¿SDWě¯PH]LY¿UD]Q«
RVREQRVWLÏHVN«KXGHEQ¯VF«Q\
9\VWXGRYDOSUDłVNRX.RQ]HUYDWRě
-DURVODYD-HłND9ÝQXMHVHSěHGHYģ¯P
NRQFHUWRY£Q¯DĩXłVµORYÝQHER
VNDSHORXDWDN«Y\VWXSXMHYPX]LN£OHFK
LÏLQRKHUQ¯FKSURMHNWHFKQDUĳ]Q¿FK
GLYDGHOQ¯FKVF«Q£FK-HKR]DW¯P
SRVOHGQ¯PGLYDGHOQ¯PSRÏLQHPMHUROH
7KRPDVH-HURPD1HZWRQDYPX]LN£OX
'DYLGD%RZLHKR/D]DUXVNWHURXNULWLND
RFHQLODģLUģ¯QRPLQDF¯QD&HQX7K£OLH]D
PLPRě£GQ¿KHUHFN¿Y¿NRQ
-H]Q£PVY¿PQRY£WRUVN¿PSě¯VWXSHP
NKXGEÝ6SROXVHVNODGDWHOHP0DWHMHP
%HQNHPD0LURVODYHP+ORXFDOHP
YURFHSěHDUDQłRYDOLQHM]Q£PÝMģ¯
VNODGE\2VYRER]HQ«KRGLYDGODDXWRUVN«
WURMLFHŝ-DURVODY-HłHN-DQ:HULFKD-Lě¯
9RVNRYHF=SÝY£NNHVSROXSU£FLSěL]YDO
WDN«DOOVWDUVNDSHOXVRXÏDVQ«SUDłVN«
MD]]RY«VF«Q\ 0DWHM%HQNR4XLQWHW 
DW«KRłURNXY]QLNORDOEXP2QGěHM5XPO
]S¯Y£-HłND9RVNRYFHD:HULFKDNWHU«
]¯VNDORFHQX=ODW£GHVNDD]DXMDORQHMHQ
SRVOXFKDÏHDOHLKXGHEQ¯NULWLN\NWHě¯
RFHQLOLFLWOLY¿D]£URYHĊRVRELW¿Sě¯VWXS
N¼SUDY£PS¯VQ¯NWHU¿XPRłQLOSěLEO¯łLW
W\WRVNODGE\VRXÏDVQ«JHQHUDFL
9URFHY\GDOU\]HYRN£OQ¯DOEXP
1DKXEXNWHU«MHLQVSLURY£QR]SÝY£NHP
%REE\0F)HUULQHP2QGěHM5XPOYģDNQD
UR]G¯ORG0F)HUULQDY\Xł¯Y£Sě¯VWURM]YDQ¿
ORRSHU]DSRPRF¯NWHU«KRQDKU£Y£VY¿P
KODVHPVP\ÏN\DWDNY]QLNDM¯Y¯FHKODV«
S¯VQÝ=DWHQWRSRÏLQE\OQRPLQRY£QQD

5ĳłLÏND'DYLG'RUĳłND0LULDP%D\OH
3LRWU%DURQ-DURP¯U+RQ]£N%HQQ\
%DLOH\*HRUJH0UD]+DQN-RQHV5R\
+DUJRYH%HQQ\*ROVRQ1DM3RQN
DPQR]¯GDOģ¯
0LURVODY+ORXFDO WUXPSHWLVWD -HWDN«
VNODGDWHODDUDQł«U2YO£G£YģHFKQ\
GUXK\KXGHEQ¯FKł£QUĳ%ÝKHPVY¿FK
VWXGL¯QD.RQ]HUYDWRěLDD92Ģ--HłND
Y3UD]H]DÏDOVSROXSUDFRYDWVYĳGFL
ÏHVN«MD]]RY«VF«Q\PH]LNWHU«SDWě¯
QDSě¯NODG(PLO9LNOLFN¿5RPDQ3RNRUQ¿
.DUHO5ĳłLÏND*XVWDY%URP%LJ%DQG
DGDOģ¯
5DVWLVODY8KU¯N NRQWUDEDVLVWD 
6SROXSUDFRYDOVěDGRXRVREQRVW¯
ÏHVN«L]DKUDQLÏQ¯KXGHEQ¯VF«Q\MDNR
MH1DM3RQN &= 'DYLG'RUĳłND &=
)5 ,QJULG-HQVHQ &DQDGD 5LFK3HUU\
86$ 3HWU=HOHQND &=)5 
9URFHMDNRÏOHQ'DQLHOĢROWLVWULD
]¯VNDOQDVRXWÝłLŤ-XQLRU-D]]ŢRFHQÝQ¯
Ť1HMOHSģ¯MD]]RY£VNXSLQDURNXŢ
DMDNRÏOHQ7ULD%HDW\+ODYHQNRY«]¯VNDO
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VWHMQ«RFHQÝQ¯LYURFH
9URFHVSROX]DORłLONDSHOX9HUWLJR
5DGHN=DSDGOR VD[RIRQLVWD +UDMH
YNDSHOH9LO«P6SLOND4XDUWHW7ZR
Generation Trio, Heart of Dixie,
0XOOL*DQJD&RWDWFKD2UFKHVWUD

9. 5. 18 h
+RVW%ODWHQVN¿FKOLVWĮś9£FODY
0DUKRXO
.XOWXUQ¯NDY£UQDŁHOH]£ěVWY¯8ĢXOFĳ
%HVHGDVSURGXFHQWHPUHłLV«UHP
DVF«Q£ULVWRX9£FODYHP0DUKRXOHP
1DEDUYHQ«SW£ÏH7REUXN0D]DQ¿)LOLS

śK
6WXGHQW-DP
$UH£OVNDWHSDUNX%ODWQ£
Parkour, break dance, freestyle skating,
JUDƅWLKLSKRSEHDWER[OLYHORRSLQJ
VKRZDGDOģ¯DNWLYLW\XN£]N\
DZRUNVKRS\YU£PFLMHGQRKRGQH
YDUH£OXVNDWHSDUNX%ODWQ£=£YÝUGQH
EXGHSDWěLWG\QDPLFN«VKRZEHDWER[
SHUIRUPHUD7,1<%($7VH]DSRMHQ¯P
publika a charakterem stand-up comedy
VSDUW\DWPRVI«URX

Kino
4. 5. 19 h
%HWO«PVN«VYÝWOR
.RPHGLHÎHVNRPLQPO£GHłL
GROHWQHYKRGQ«.Ï

6. 5. 20 h
'RNWRU6WUDQJHYPQRKRYHVP¯UX
šílenství
$NÏQ¯IDQWDV\KRURU86$
WLWXON\.Ï
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.RPXQLWQ¯
FHQWUXP
9¿]YDśKOHG£PHXÏLWHOHÏHĠWLQ\
SUR8NUDMLQFH
+OHG£PHOHNWRU\ÏHVN«KRMD]\NDSUR
XSUFKO¯N\]8NUDMLQ\NWHě¯PDM¯Y£łQ¿
]£MHPRY¿XNXQDģ¯ěHÏL
-HOLNRłVHVRXÏDVQ£NDSDFLWDNXU]X
v Komunitním centru velice rychle
QDSOQLODDU£GLE\FKRPSě¯VWXSNY¿XFH
ÏHģWLQ\XPRłQLOLYģHPNWHě¯RQLPDM¯
]£MHPREUDF¯PHVHW¯PWR]SĳVREHPQD
9£VQDģHIDQRXģN\DVOHGXM¯F¯
+OHG£PHYLGH£OQ¯PSě¯SDGÝSHGDJRJ\
ÏLVWXGHQW\SHGDJRJLFN¿FKIDNXOWMHMLFKł
Y]GÝO£Q¯D]NXģHQRVWLMVRXSěHGSRNODGHP
SURY¿XNXÏHVN«KRMD]\NDXNUDMLQVN\
KRYRě¯F¯FKREÏDQĳ
9¿XNDE\PÝODSURE¯KDWGOHÏDVRY¿FK
PRłQRVW¯OHNWRUDYRGSROHGQ¯FKQHER
YHÏHUQ¯FKKRGLQ£FK.GLVSR]LFLP£PH
VWDQGDUGQ¯Y¿XNRY«Y\EDYHQ¯ŝSURMHNWRU
ƄLSFKDUWDSRG
0£WHOL]£MHPSěHGSRNODG\DFKXĩ
SURWHQWRGUXKSRPRFLNRQWDNWXMWH
Alexandru Kalousovou na
NDORXVRYD#SODQWD]EODWQDF]
'ÝNXMHPH

2. 5. 16.30 h
.HUDPLND
$WHOL«U
3ěLKO£ģN\
SROLFNRYD#SODQWD]EODWQDF]

5. 5. 17 h
1HERMWHVHP«GL¯

'UDPDURPDQWLFN¿9%86$
PLQWLWXON\PO£GHłLGROHWQHYKRGQ«
.Ï

.DY£UQD
$QHEŤ$ĩQ£PVORXł¯DQHYO£GQRXŢ
3URFYLÏWHVHYRYO£G£Q¯PRELOQ¯KR
WHOHIRQX]DFK£]HQ¯VHPDLOHP
DSRÏ¯WDÏHP9HVSROXSU£FLVHVWXGHQW\
6WěHGQ¯RGERUQ«ģNRO\%ODWQ£Y£P
Y.RPXQLWQ¯PFHQWUXU£GLSRUDG¯PH

13. 5. 20 h
ļK£ĘND

10. 5. 16 h
6HQLRUEH]QHKRG

11. 5. 19 h
3DQVWY¯'RZQWRQ1RY£«UD

'UDPDKRURUWKULOOHUVFLƃ86$
WLWXON\.Ï

18. 5. 19 h
1RWUH'DPHYSODPHQHFK
'UDPD)UDQFLHPLQWLWXON\

Knihovna
9WHUP¯QXRGGREXGH
NQLKRYQDX]DYěHQD
]GĳYRGXUHNRQVWUXNFH
'ÝNXMHPH]DSRFKRSHQ¯

6£O
'LYDGHOQ¯SěHGQ£ģNDQHMHQSURVHQLRU\
'R]Y¯WHVHPQRKR]DM¯PDY¿FK
DXłLWHÏQ¿FKLQIRUPDF¯NWHU«VHW¿NDM¯
EH]SHÏQRVWLFKRGFĳěLGLÏĳF\NOLVWĳ
DFHVWXM¯F¯FKKURPDGQRXGRSUDYRX
.URPÝPRGHU£WRUDDłLY¿FKKHUFĳY£V
XUÏLWÝSREDY¯LSRXÏ¯SěHGWRÏHQ«VF«Q\
V-DURVODYRX2EHUPDLHURYRX
D-Lě¯PĢWÝGURQÝP6HQLRUEH]QHKRGMH
FHORVYÝWRYÝRMHGLQÝO¿SURMHNWQD]Y¿ģHQ¯
EH]SHÏQRVWLVHQLRUĳYGRSUDYQ¯P
SURYR]X

12. 5. 16.30 h
/LQRU\W
$WHOL«U
3ěLKO£ģN\
SROLFNRYD#SODQWD]EODWQDF]
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12. 5. 16 h
7ĘHW¯GHVNRKUDQ¯Y%ODWQ«
.DY£UQD
1HVWLKOLMVWHSěLM¯WQDSěHGFKR]¯
'HVNRKUDQ¯"=Q£WHMHQÎORYÝÏH
QH]OREVHQHER'RVWLK\"&K\E¯Y£P
VSROXKU£ÏL"9£K£WHVNRXS¯GHVNRYN\DOH
QHPĳłHWHVHUR]KRGQRXWNWHURXY\EUDW"
&KFHWHVLMHQWDNVURGLQRXÏLSě£WHOL
]DKU£W"
$NFHMHXUÏHQDSURGRVSÝO«LGÝWLNWHU«
XP¯Ï¯VWSV£WDSRÏ¯WDW9ģLFKQLMVWH
VUGHÏQÝ]Y£QL
9VWXSQ«GREURYROQ«

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

ś
0LFKDO'YRĘ£NśIRWRJUDƊH
.XOWXUQ¯NDY£UQDŁHOH]£ěVWY¯8ĢXOFĳ

ś
&HVW\NğXPDYÝś2QGĘHM)LELFK3HWU
ğWÝS£Q,YDQDėDQGRY£
,QIRFHQWUXP%ODWQ£*DOHULHYÏNX

ś¼WśS£śK
$OHQDğXVWURY£ś
%\ORQHE\OR

Komunitní centrum, Galerie Spektrum
9¿VWDYDIRWRJUDƃ¯

ś¼WśS£śK
9¿VWDYDREUD]Įś9HURQLND1RY£NRY£
Komunitní centrum, chodba

ś
0DWRXĠ9RQGU£Nś2EUD]\
.XOWXUQ¯NDY£UQDŁHOH]£ěVWY¯8ĢXOFĳ
Galerie Pod drakem
2EUD]\PDO¯ěHJUDƃNDWHRUHWLNDXPÝQ¯
DSHGDJRJD0DWRXģH9RQGU£ND 
3¯VHNÎHVN«%XGÝMRYLFH NWHU¿
Ï£VWVY«KRłLYRWDVWU£YLOY%ODWQ«
SěHGVWDYXMHPHYSURVWRUXNDY£UQ\
LLQIRFHQWUD

7ÝĠWHVH
ś¼WśQHśK
0X]HXPVODY¯
0ÝVWVN«PX]HXP%ODWQ£
Q£PÝVW¯0¯UX
0ÝVWVN«PX]HXP%ODWQ£]DSRÏDORVYRML
KLVWRULLXłSěHGOHW\
2MHKRY]QLNVH]DVORXłLODPDW«UVN¿
DUFKHRORJDSHGDJRJ-RVHI6LEO¯N
MHKRłDUFKHRORJLFN«Q£OH]\VHVWDO\
SUYQ¯PLVE¯UNDPLPX]HD2VODYWHVQ£PL
NXODW«Y¿URÏ¯Q£YģWÝYRXY¿VWDY\NWHU£
]£EDYQRX IRUPRX PDSXMH VWUDVWLSOQ«
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3. 6.
0X]HMQ¯QRF
2VODY\Y¿URÏ¯]DORłHQ¯PX]HDŝ
YHUQLV£łY¿VWDY\SěHGQ£ģN\G¯OQ\SUR
GÝWLłLY£KXGEDNHMNO¯ěVN«SěHGVWDYHQ¯
DGDOģ¯SURJUDP

,QIRUPDFHR G 
nás

GÝMLQ\W«WRLQVWLWXFH8YLG¯WHMDNY\SDGDOR
PX]HXPYGRE£FKMHKR]DÏ£WNĳGR]Y¯WH
VHRMHKRQHMGĳOHłLWÝMģ¯FKRVREQRVWHFK
SURKO«GQÝWHVLNWHUDNY\SDGDO\Y¿VWDY\
YSUĳEÝKXÏDVĳG£YQ¿FK
LQHG£YQ¿FK]MLVW¯WHNGRYPX]HXDSUR
PX]HXPSUDFXMH1DY¿VWDYÝP\VO¯PH
LQDGÝWLWDNłHVHQHERMWHMHY]¯W
VVHERX9\]NRXģ¯VLY]UXģXM¯F¯KOHG£Q¯
DUFKHRORJLFN«KRSRNODGXSHÏOLYRXSU£FL
UHVWDXU£WRUVNRXWYRUEXYODVWQ¯Y¿VWDY\
DPQRKRGDOģ¯KR6ODYQRVWQ¯YHUQLV£ł
SUREÝKQHYU£PFL0X]HMQ¯QRFLÏHUYQD

9¿]YD
.FK\VWDQ«Y¿VWDYÝNHOHWĳPPX]HD
VK£Q¯PHN]DSĳMÏHQ¯W\SLFN«SěHGPÝW\
GRP£FQRVWL]OHWŝ+UDÏN\
GUREQ«HOHNWURVSRWěHELÏHNXFK\ĊVN«
Y\EDYHQ¯GHNRUDFHģNROQ¯SRPĳFN\
REOHÏHQ¯YLQ\ORY«GHVN\REDO\RG
SRWUDYLQÏDVRSLV\DSRG.RQWDNWXMWHQ£V
GRQDHPDLO
PX]HXP#SODQWD]EODWQDF]QHERQDWHO
Ï¯VOH'ÝNXMHPH

.RÏND/LEXģH1LNORY£

7DQHÏQ¯NXU]\ś]£YÝUHÏQ¿YÝQHÏHN
GXEQDMVPHVODYQRVWQÝ]DNRQÏLOL
WDQHÏQ¯NXU]\URÏQ¯NX'ÝNXMHPH
YģHP]DQH]DSRPHQXWHOQ¿YHÏHU
DDEVROYHQWĳPNXU]ĳSěHMHPHDĩWDQÏ¯
VUDGRVW¯NG\NROLEXGRXP¯WSě¯OHłLWRVW
=DVSROXSU£FLGÝNXMHPH6ZLQJ%DQGX

Číslo 8 / strana 13
7£ERU0DUWLQRYL'U£ERYL-DURVODYX
.RUWXVRYLD-DNXERYL/RXORYL
7Ýģ¯PHVHQDGDOģ¯URÏQ¯NWDQHÏQ¯FK
NXU]ĳNWHU¿]DÏ¯Q£]£ě¯
)RWRJUDƃHQDMGHWHQDQDģLFKVRFL£OQ¯FK
V¯W¯FK

1HERMWHVHP«GL¯DQHEŢ$ĤQ£PVORXĽ¯
DQHYO£GQRXŠ
1RY¿SURMHNWY.RPXQLWQ¯PFHQWUX
DNWLYQ¯KRłLYRWDY%ODWQ«NWHU¿SRPĳłH
YģHPNGRVH]WU£F¯YH]PÝWLPL]HM¯F¯FK
WODÏ¯WHNQDFK\WU¿FKWHOHIRQHFKYH
]SU£Y£FKYģHKRGUXKX]HYģHFKPRłQ¿FK
]GURMĳDSRGREQÝ
3URMHNWY]QLNOQD]£NODGÝPQRKD
SRłDGDYNĳDGRWD]ĳNWHU«SěLFK£]HO\
VSRQW£QQÝQHÏHNDQÝDWěHEDLXSURVWěHG
GLYDGHOQ¯KRSěHGVWDYHQ¯QHERSěHGQ£ģN\
1DSDGORQ£VłHPQR]¯]Q£VSRWěHEXM¯
SRUDGLWQHMHQVIXQJRY£Q¯PQRY«KR
FK\WU«KRWHOHIRQXQHERSRÏ¯WDÏH0RłQ£
XY¯W£PHLSRPRFVRULHQWDF¯YWRPNWHU£
]SU£YDHPDLOÏO£QHNMHYSRě£GNXDNWHU£
XłMH]DKUDQRXQHMHQGREU¿FKPUDYĳDOH
WěHEDLSRWHQFLRQ£OQÝQHEH]SHÏQ£DMH
QDÏDVHVW¯PQÝFRGÝODW
9U£PFLWRKRWRSURMHNWXQDE¯GQHPH
SUDYLGHOQ«ŤSRUDGQ\ŢNGHVWXGHQWL
DVWXGHQWN\SRUDG¯YģHPVSUREO«P\
NWHU«MLP]SĳVREXM¯MHMLFKWHOHIRQ\
DSRÏ¯WDÏH9HON«SRGÝNRY£Q¯SDWě¯
YģHPVWXGHQWN£PDVWXGHQWĳP6WěHGQ¯
RGERUQ«ģNRO\%ODWQ£NWHě¯VHVQ£PL
GRWRKRSXVWLOL'UXK£WDNRY£SRUDGQD
SUREÝKQHYHÏWYUWHNNYÝWQDRG
KRGLQY.DY£UQÝ.RPXQLWQ¯KRFHQWUD
=£URYHĊEXGHPHSUĳEÝłQÝ]DěD]RYDW
SěHGQ£ģN\VDNWX£OQ¯PLW«PDW\MDNR
MHQDSě¯NODGN\EHUģLNDQDQHERŤ)DNH
QHZVŢ%XGHPHU£GLNG\łVHVQ£PL
GRSURMHNWX]DSRM¯WHWěHEDMHQW¯PłH
QDYģW¯Y¯WHQÝNWHURX]QDģLFKSěHGQ£ģHN
QHERSRXN£łHWHQDW«PDNWHU«E\FKRP
PRKOLYU£PFLWRKRWRSURMHNWXXFKRSLWÏL
SUREUDW
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%ODWQ£PÝVWR
UĮĽ¯
3RNUDÏRY£Q¯]WLWXOQ¯VWUDQ\
:LOKHOP.RUGHV,PÝOGYDV\Q\NWHě¯
VDPR]ěHMPÝģOLYMHKRģO«SÝM¯FKŝ
:LOKHOPD ŝ D+HUPDQQD
ŝ =MHMLFKLQLFLDWLY\E\O
]PÝQÝQQ£]HYUR]UĳVWDM¯F¯VHVSROHÏQRVWL
QDŤ:LOKHOP.RUGHVŠ6¸KQHŢ9HON¿P
UĳłDěVN¿PWDOHQWHPRSO¿YDO]HMP«QD
:LOKHOP.RUGHV,,MHQłVLSRORłLO]DVYĳM
KODYQ¯F¯OY\ģOHFKWLWRGROQ«D]GUDY«
RGUĳG\YKRGQ«SURQÝPHFN«NOLPDWLFN«
SRGP¯QN\=WRKRWRGĳYRGXSěHQHFKDO
FHO«HNRQRPLFN«ě¯]HQ¯SRGQLNXVY«PX
EUDWUX+HUPDQQRYL:LOKHOP.RUGHV
,,YSRÏ£WF¯FKH[SHULPHQWRYDOVU\]H
SĳYRGQ¯PLHYURSVN¿PLGUXK\Uĳł¯ŝ5RVD
FDQLQD5RVDUXELJLQRVDDM3RSUYQ¯FK
¼VSÝģ¯FKVH]DÏDO]DE¿YDWLK\EULGQ¯PL
SLłP\'¯N\QRY¿PRGUĳG£P:LOKHOPD
.RUGHVH,, 5DXEULWWHU+DUU\0DDV]
)U¾KOLQJDG VHVWDODURGLQQ£VSROHÏQRVW
.RUGHVĳMHGQRXQHMYÝWģ¯FKUĳłDěVN¿FK
ƃUHPGYDF£W«KRVWROHW¯$VLQHMYÝWģ¯KR
¼VSÝFKXGRV£KO]D,,VYÝWRY«Y£ON\
NG\]Ně¯łLOY¿FKRGRDVLMVNRXRGUĳGX
5RVDOXFLHDHVMDSRQVNRX5RVDUXJRVD
9]QLNOWDN¼SOQÝQRY¿GUXKÏHUYHQ«
UĳłHNWHU£E\ODORJLFN\SRMPHQRY£QD
5RVDNRUGHVLL7¯PVLVSOQLOMHGHQ]H
VY¿FKVQĳQHERĩ5RVDNRUGHVLLMH
VFKRSQDRGRODWNUXW¿P]LP£PVHYHUQ¯KR
1ÝPHFND3R]GÝML]Q¯Y\ģOHFKWLO
SRSXO£UQ¯RGUĳG\MDNR3DUNGLUHNWRU
5LJJHUV/HYHUNXVHQ+DPEXUJHU3K¸QL[
+HLGHOEHUJDG:LOKHOP.RUGHV,,E\O
WDN«Y¿UD]QÝ]DSRMHQGRSURY£GÝQ¯$'5
WHVWRY£Q¯ YģHREHFQ«WHVWRY£Q¯QRY¿FK
QÝPHFN¿FKUĳł¯ NWHU«]DORłLOLģOHFKWLWHO«
YH)HGHUDFLQÝPHFN¿FKUĳłRY¿FKģNROHN
2GNRQFH,,VYÝWRY«Y£ON\VSROXSUDFRYDO
:LOKHOP.RUGHV,,Y¿KUDGQÝVHVY¿P
V\QHP5HLPHUHP ŝ NWHU¿
YHGOSRGQLNPH]LOHW\ŝ3RW«
MHMSěHY]DOMHKRV\Q:LOKHOP.RUGHV,,,
ŝ 6SROHÏQ¿P¼VLO¯PVHMLP
SRGDěLORY\ģOHFKWLWQÝNWHU«]FHORVYÝWRYÝ
QHM]Q£PÝMģ¯FKUĳł¯MDNRQDSě,FHEHUJ
=DFHORXGREXVY«H[LVWHQFHY\ģOHFKWLOD
ƃUPDŤ:LOKHOP.RUGHVŠ6¸KQHŢY¯FHMDN
QRY¿FKRGUĳGD]QLFK]¯VNDOR
RFHQÝQ¯YU£PFLQH]£YLVO«PH]LQ£URGQ¯
]NRXģN\NYDOLW\Uĳł¯9VRXÏDVQRVWL
]DPÝVWQ£Y£NROHPSUDFRYQ¯Nĳ
DSURG£Y¯FHMDNUĳł¯URÏQÝ
9ģHFKQ\MHMLFKUĳłHVHY\]QDÏXM¯W¯PłH
QHSRWěHEXM¯WDNěNDł£GQRXFKHPLFNRX
RFKUDQXDQHSRGO«KDM¯ł£GQ¿P
FKRURE£P-HMLFKRGROQRVWNU£VD
DNYDOLWDMH]NU£WNDIHQRPHQ£OQ¯
ÎHVWmír Cimler
0ÝVWVN«PX]HXP%ODWQ£

%ODWQ£UR]NY«W£
'HQ]HPÝMVPHRVODYLOLDNF¯%ODWQ£
UR]NY«W£1£YģWÝYQ¯FLDNFHVLPRKOL
Y\]NRXģHWRV£]HWSěLSUDYHQ«NYÝWLQRY«
Q£GRE\Y\WYRěLWYODVWQ¯NRPELQDFH
OHWQLÏHNDUĳł¯DQHFKDWVLSRUDGLWRG
RGERUQ¯NĳMDNRNYÝWLQ\SHÏRYDW
=DVSROXSU£FLGÝNXMHPHƄRULVWFH$QGUHH
ĢP¯GRY«D]DKUDGQLFWY¯9ODGLVODYD
%RXģHKR

5ĮĽRY£VWH]NDVH=ğ7*0DVDU\ND
7HPDWLFN¿PL]DVWDYHQ¯PLQDEXGRXF¯
UĳłRY«VWH]FHDYSURVWRU£FKQDģ¯
UĳłRY«.XOWXUQ¯3ODQW£łHMVPHGÝWHP
]H=Ģ7*0DVDU\NDYPLQXO«PW¿GQX
SěLEO¯łLOLNRQFHSWPÝVWDUĳł¯9U£PFL
SURMHNWRY¿FKGQ¯GÝWLKUDYRXIRUPRX
]¯VN£YDO\LQIRUPDFHRSÝVWLWHOL
DģOHFKWLWHOLUĳł¯-DQX%¸KPRYL
RMP«QHFKDEDUY£FKMHKRUĳł¯Y\WYRěLO\
VLSO£QHNYODVWQ¯KRUĳłRY«KR]£KRQX
QDKO«GO\GR0X]HDYģHPLVP\VO\
RFKXWQDO\ģ¯SNRYRXģĩ£YXGR]YÝGÝO\VH
RHUEXVUĳłHPLYNRVWHOH1DQHEHY]HW¯
3DQQ\0DULHWYRěLO\VSROHÏQ¿REUD]
VUĳłHPLDSěLORłLO\UXNXNG¯OXSěLV£]HQ¯
Uĳł¯DS«ÏLRUĳłRNYÝW«VWURP\
Y.RPXQLWQ¯PVDGX
0£PHYHONRXUDGRVW]SR]LWLYQ¯FKRKODVĳ
GÝW¯XÏLWHOĳLURGLÏĳDWÝģ¯PHVHQDGDOģ¯
SRGREQ«SURMHNW\

Pěstujeme
kulturu
ZZZSODQWD]EODWQDF]
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port
Kuželkářské zpravodajství,
tentokrát mistrovské
Dlouhodobé soutěže sice skončily, ale jednotlivci se činili. A hned veleúspěšně, protože
do Blatné míří titul mistryně a vicemistryně
České republiky v kuželkách. Ještě předtím
proběhl na blatenské kuželně oblíbený Turnaj
neregistrovaných s hojnou účastí.
Mistrovství ČR žákyň
V obrovský úspěch pro blatenské kuželky na celorepublikové scéně se přetavilo
Mistrovství České republiky, které proběhlo
o minulém víkendu v Kosmonosech u Mladé
Boleslavi, kam Blatná vyslala 3 své naděje. V sobotu proběhla soutěž na 100 hodů,
do které se zapojilo 30 hráček. Je to disciplína,
kterou tato kategorie běžně nehraje. Blatenské
hráčky si s ní ale poradily na výbornou. Adriana Fürstová obsadila 15. místo (403 kuželek),
Karolína Baťková skončila 14. (404 kuželek).
Největšího úspěchu dosáhla Beáta Svačinová, která s výkonem 467 kuželek získala 2.
místo a po právu jí náleží titul vicemistryně
ČR. Všechny svými výkony navíc postoupily
do nedělního sprintu, který se hraje na 40 hodů
pavoukovým systémem. V něm Beáta zaválela
ještě více a skvělou hrou porazila všechny
soupeřky, které jí stály v cestě a tím si došla
pro celkové vítězství. Stala se tak nejúspěšnější hráčkou turnaje. Úspěch takového formátu
blatenský oddíl dlouho nezažil, zdali ho již
vůbec někdy zažil. Srdečně gratulujeme!
Mistrovství pokračují o následujících
víkendech, mezi dorostenkami bude Blatnou
reprezentovat Monika Kalousová, v juniorech
zabojují Karel Koubek a Filip Cheníček,
v královské kategorii mužů bude zápolit Jiří
Vaňata a v seniorech se o co nejlepší výsledek
popere Josef Mikeš. Držíme všem palce.

Blatenští na turnaji, zleva: Karolína Baťková,
medailistka Beáta Svačinová, trenér Zdeněk
Svačina a Adriana Fürstová

znamená oproti letnímu turnaji třikrát více.
Z 23 amatérských týmů obsadili pódiová
umístění Žábové (890 kuželek), Drnfejt (859
kuželek) a Leskovice muži (818 kuželek).

V jednotlivcích uspěli Zdeněk Němejc (Žábové, 268 kuželek), Milan Drnek (Drnfejt,
243 kuželek) a Ivana Šmídová (Žabičky, 241
kuželek). V proﬁ části turnaje zvítězilo mezi
9 týmy Město III. (988 kuželek), stříbro bere
Rakomara Plus (977 kuželek) a bronz Baldové
(945 kuželek). Jednotlivce vyhrála Iveta Burianová (BŘ tým, 286 kuželek), druhé místo
obsadila Petra Čechová (Scotland Yard I.,
282 kuželek) a třetí Pavel Bláha (Blatenské
strojírny, 272 kuželek). Kompletní výsledky
naleznete na webových stránkách oddílu.
Děkujeme všem hráčům za účast, věříme, že
jim turnaji přinesl sportovní potěšení a těšíme
se na shledanou na dalším turnaji, který je
plánován na konec srpna.
Za Kuželky TJ Blatná Lukáš Drnek

Tělocvičná jednota Sokol Blatná
zve všechny příznivce zdravého pohybu
na tradiční

MEMORIÁL JANA JANOVSKÉHO
v přespolním běhu
dne 14. května 2022
Start první kategorie bude v 9.00 hodin.

POZ OR!
Mistryně a vicemistryně republiky se svým
výkonem

Turnaj neregistrovaných
Po dvouleté pauze se opět konal Jarní
turnaj neregistrovaných. Potěšila hojná
účast z řad amatérů, z nichž velká část byli
úplní nováčkové, v celkovém počtu 96, což

Start i cíl všech závodů bude tentokrát na hřišti u sokolovny!
Všechny tratě budou opravdu v terénu, využijeme jak Husovy sady,
tak tradičně Zámecký park.
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TJ SOKOL BLATNÁ
hledá

SPRÁVCE SOKOLOVNY
A HŘIŠTĚ
Byt 1+1 v budově sokolovny.
Kontakt: 604 908 454

INTERNET

po optické síti až 500 Mb/s

TELEVIZE

od

299

Kc
mes.

200+

vlastní výběr programů

MOBIL

pro celou rodinu

KVALITNÍ
OPTICKÁ SÍŤ

VÝHODNÉ
SPOJENÍ
INTERNETU
A NEJTV

VOLNÁ DATA
A NEOMEZENÉ
VOLÁNÍ

LOKÁLNÍ
PODPORA

Pobočka Blatná

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

www.nej.cz
www.nej.cz
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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

pf

eifergr

r
eife
olem rmy Pf
k
e
Vš
í u fi
ŠKA
tnán PŘIHLÁ
s
ě
zam NLINE
O

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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nzerce

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

►

►
Koupím byt v Blatné
v přízemí nebo s výtahem.
Platba ihned. Nabídku
prosím na telefon

775 464 433.
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Space Solution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

SVÁŘEČSKÉ PRÁCE
JÁDROVÉ VRTÁNÍ

+ 420 606 741 061
topdvorak@seznam.cz

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ
KOVOVÝCH DÍLCŮ

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

Po-Pá
So

www.spacesolution.cz
info@spacesolution.cz

V případě zájmu
volejte na:

775 370 739

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

TEL.: 721 757 399

BLATNÁ

+420 737 18 19 19

Koupím zděnou
řadovou garáž
v Blatné.

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

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL
B. Němcové 29, 388 01 Blatná
31 let praxe na realitním trhu!
Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22
Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz .
– HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy,
chaty, byty, pozemky, lesy … v jakékoliv lokalitě.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.
Prezentace na největších realitních serverech
a právní servis ZDARMA! Ocenění nemovitostí.
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, kupní, směnné...
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle
působící realitní kanceláře v regionu.
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

Sedl áček
Ê

Ê

žaluzie všech
typů
sítě proti hmyzu
Šilhova 756, 388 01 Blatná
Mobil: 606 212 353, 607 760 407
www.psinterier.cz
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Kontakty:
E: elektro@jankovsky.cz • T: 606 229 972
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BLATNÁ, UL. PIVOVARSKÁ 200

PO – PÁ 8:00 – 17:00 h., SO 8:00 – 12:00 h.

Hajanka

Z220480_EXP_Inzerce_Blatna_nabor_135x100.indd 1

výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří

WHO
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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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383 422 044, 602 158 284

7.00 -14.00
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