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Čtrnáctideník Cena 7,- Kč

Letošní oslavy osvobození začaly už v neděli 4. května příjezdem kolony 
vojenských historických vozidel do Blatné. Kolona byla tentokrát méně 
početná, zato uvítání v Blatné bylo velmi hezké – posádky džípů uvítaly 
Blatenské mažoretky TJ Sokol Blatná. Není divu, že si naše šikovná děv-
čata chtěli odvézt s sebou! Ale nebojte se, mažoretky nám zůstaly doma 
a předvedly se i 7. května.

Blatná byla i letos poctěna osobní návštěvou velvyslance USA pana 
Richarda Grabera s manželkou a vojenského přidělence USA, plukovníka 
Jeffreye S. Holachka (správně tušíte, že jméno Holachek bylo původně 
Holáček – pradědeček pana plukovníka přišel do USA od Klatov).

Osobní účast velvyslance USA je pro Blatnou opravdu velkým vyzna-
menáním.  Můžeme být pyšni na to, že pan velvyslanec věnoval Blatné 
několik hodin svého času ve dnech, kdy jeho přítomnost je žádána  v mnoha 
dalších městech. Panu velvyslanci i doprovodu se moc líbila i vystoupení 
našich dětí, i když nemohl, samozřejmě, absolvovat celý program.

Blanka Malinová

Z projevu pana velvyslance Richarda Grabera u pamětní 
desky u sokolovny:

…...„Pamětní oslavy, které 
jste na dnešek připravili, jsou 
důležité pro nás pro všechny 
bez ohledu na věk. Připomínají 
nám velké oběti, které přinesli 
Češi i Američané. Připomína-
jí nám trvalé přátelství mezi 
našimi národy a připomínají 
jak vzácné jsou naše základní 
lidské hodnoty. Připomínají, 
že za svobodu je třeba zaplatit, 
a že každá generace, která chce 
žít svobodně, musí přinést své 
vlastní oběti. Znovu se chceme 
ujistit, že obě naše země – a celá 
Evropa – jsou chráněny proti 
budoucím hrozbám a v duchu 
oboustranného úsilí chceme brá-
nit naše společné hodnoty a těšit 
se na další spolupráci.“....

Oslavy osvobození a Blatenské 
hudební slavnosti 2008
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 KTUALITYA Co se v mládí 
naučíš…

V týdnu od 5. do 9. května tohoto roku se 
v rekreačním středisku Radost v Dolu u Blatné 
uskutečnilo setkání mládeže dvou středních škol 
– německé reálky z bavorského příhraničního 
města Marktredwitz a českého gymnázia Ch. 
Dopplera z Prahy 5, na němž už řadu let běží 
program DSD(Německý jazykový diplom).

…Mládež ve věku třináct, čtrnáct let měla 
možnost si v tomto týdnu vyzkoušet, jak funguje 
v praxi překonávání předsudků, odstraňování hra-
nic a jazykových bariér. Během těchto několika 
dní  čeští žáci  prověřili svoje dosavadní znalosti 
němčiny, žáci z „Fichtelgebirgsrealschule“ na-
vštěvující doma hodiny českého jazyka se mohli 
naučit něco nového z češtiny.

Dne 6.5. provedli žáci anketu mezi občany 
města Blatná, jejímž cílem bylo zjistit, jaké mínění 
mají o Německu a jeho obyvatelích. Žáci děkují 
dotazovaným při provádění této ankety za jejich 
ochotu a vstřícnost. 

Organizátoři společné akce jsou přesvědčeni, 
že podobná setkání mohou přispět k vzájemnému 
poznání a větší toleranci.

Vážení 
spoluobčané,

finanční odbor MěÚ oznamuje, že dne
31. 5. 2008 končí splatnost místního poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů pro rok 2008. 

Poplatníkům, kteří nesplní výše uvedenou 
poplatkovou povinnost včas nebo ve správné 
výši, vyměří finanční odbor MěÚ poplatek pla-
tebním výměrem, kterým může zvýšit poplatek 
až na trojnásobek.

Kontaktní osoba:
Milena Švecová
číslo tel. 386416145
Děkujeme za spolupráci a věříme, že výše 

uvedený místní poplatek bude občany zaplacen 
včas a ve správné výši.

tajemník MěÚ 
ing. J. Kroupová

PŘEDSTAVUJE SE FIRMA 
JMZET s. r. o.

Do podnikatelské sféry města Blatné vstoupila 
firma JMZET, s. r. o. v lednu roku 2007. Samotný
vznik této společnosti, jejíž hlavní specializací je 
dodání a montáž plastových oken,eurooken a za-
teplování fasád panelových domů, se datuje od 
roku 2004. 

 Proč se firma, která má hlavní sídlo v Rožmitále,
rozhodla otevřít svou pobočku v Blatné? „V regionu 
Příbramska, kde jsme s podnikáním začali, máme 
bohaté zkušenosti“, vysvětluje zástupkyně JMZET, 
s. r. o. L. Procházková, „Tady v Blatné jsme si všimli, 
že plastová okna na většině míst doposud chybí 
a panelové domy se v převážné míře nacházejí ve 
stavu, jak je vybudoval minulý režim. Na tyto skuteč-
nosti jsme se snažili zareagovat a předpokládáme, že 
každý potřebuje šetřit své peníze. Máme zkušenosti, 
že izolovaný dům ušetří prokazatelně okolo 40% 
finančních prostředků na úsporách tepla.“

„Tohle bylo spolehlivě prokázáno při plnění 
zakázek v Příbrami“, dodává zástupkyně firmy.

 Firma JMZET, s. r. o. nabízí při své činnosti 
dřevěná eurookna, plastová okna německých profilů 
SALAMANDER a profilů SCHUCO s panty uvnitř,
naprostá inovace na trhu. 

Firma JMZET, s. r. o. nabízí i další služby: do-
dávku včetně montáže vnitřních dveří SAPELI spolu 
s širokým sortimentem kování a dveřních doplňků, 
také bezpečnostních dveří s vysokým stupněm ochra-
ny, kompletní přípravu a realizaci staveb .

 Poradenství, konzultace, zpracování cenové 
nabídky a zaměření stavby jsou touto firmou po-
skytovány zdarma.

 U firmy JMZET, s. r. o. lze za výhodné ceny
nakoupit stavební materiál. V její nabídce jsou 
rovněž fasády s cihlovým obkladem v anglickém 
stylu tzv. klinkery, které jsou prozatím v Čechách 
k vidění jen zřídka.

 Firma JMZET, s. r. o. sídlí na třídě J. P. Koubka 
v Blatné v objektu bývalé spořitelny. Sluší se jí při 
této příležitosti popřát v mateřském městě a jeho 
okolí mnoho spokojených zákazníků a další upev-
nění její už tak výborné pověsti.

Vladimír Šavrda

Blíží se Slovenský 
víkend

Na dny 7. a 8. června je připraven na zámku 
Blatná bohatý program. Ústředním bodem budou 
tři vystoupení folklorního souboru z Važce, ale 
návštěvníci budou mít mnoho dalších možností :  
setkat se osobně se známým slovenským režisé-
rem Jánem Sebechlebským (režíroval např. první 
řadu Ordinace v růžové zahradě), vidět další jeho 
film, shlédnout výstavu význačného slovenského
fotografa Karola Benického, ochutnat pravé 
podtatranské halušky, sýry i jiná jídla a poznat 
i vynikající slovenská vína, zejména šumivá, 
vyráběná jako pravá šampaňská, prohlédnout si 
i nakoupit různé rukodělné výrobky a setkat se 
s mnoha přáteli ze Slovenska.

Pořadatelé akce, občanské sdružení NOBIS-
CUM HUMANITAS spolupracuje na přípravě 
programu se slovenským velvyslanectvím v Pra-
ze, s Klubem slovenské kultury, se Slovenským 
institutem v Praze a samozřejmě s naší partner-
skou obcí Važec.

Určitě se v sobotu  7. 6. a v neděli 8. 6. přijďte 
podívat! 

Den Země - 
22. 4. 2008

Hrabali, zametali, vyváželi listí, větve, čis-
tili doskočiště pod skluzavkou a houpačkami, 
vyčistili zakrývací plachtu pískoviště. Jednou 
větou „přiložili ruku k dílu“ a v  rámci Dne 
Země jim naše školní zahrada Mateřské školy 
Šilhova Blatná prokoukla pod rukama. Určitě 
jim patří poděkování. Ptáte se komu?  Třídě 
žáků  7. B ZŠ T.G. Masaryka a panu učiteli 
Voříškovi. Přišli 22. dubna na naši zahradu 
a dokázali, že jim není lhostejné jak příroda 
kolem nás vypadá a že se k ní umí chovat. 
Ještě jednou moc děkujeme.

Vladimíra Přerostová, ředitelka MŠ

MÁJ – lásky čas – pro hospodáře zemědělce však 
důležitý měsíc pro budoucí úrodu. Napovídá to také 
pranostika:

- Májový deštíček, dejž nám ho pánbíček, 
aby se na poli vydařil chlebíček.

- Chladný květen, červen vlažný, jest pro 
sýpky i sudy blažený.

- Hledej trávy pro své krávy, budeš míti 
zdravé stravy.

- Májové mléko je léčivé.
- Máj chladný a deštivý zaplňuje stodoly, 

sklepy, vinice a mléčnice.

LIDOVÉ ŘEMESLO – ZÁMEK BLATNÁ
V letošním roce slavíme jubileum. Již deset let zde 

nabízíme české umělecké řemeslo. Připravíme pro vás 
celou řadu novinek a zajímavostí.

Počasí přeje, a tak se již o minulém víkendu zcela 
rozběhla PŮJČOVNA LODĚK. Pokud jste ji ještě 
nenavštívili, neváhejte a vše napravte.

LIDOVÉ ŘEMESLO – ZÁMEK LNÁŘE
Od 1. května jsme po dvouleté odmlce opět otevřeli 

prodejnu v pokladně zámku Lnáře.
V květnu a červnu je zde otevřeno o sobotách a 

nedělích od 10.00-16.00 hod. Prohlídky jsou v tomto 
období po dvou hodinách, tj. v 10.00, 12.00, 14.00 a 
16.00 hod. Jejich součástí je také prohlídka zámec-
kého parku.

Zámek Lnáře rovněž nabízí milé posezení na 
nádvoří v zámecké restauraci. Navštívit zde můžete 
také „Muzeum kočky“.

LIDOVÉ ŘEMESLO – U SV. KATEŘINY,  
nám. Míru 209

Od příštího týdne bude obnovena naše nabídka 
ANTIKVARIÁTU. Pokud máte v oblibě staré knihy, 
jsme tu pro vás.

Od 3. června rozšiřujeme naše služby o PŘÍ-
JEM A VÝDEJ ZAKÁZEK SKLENÁŘSTVÍ A 
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ pana TRÁVNÍČKA. Po-
kud ho navštěvujete, asi víte, že jeho provozovna se 
v květnu přestěhovala na adresu: U Sladovny 277, 
Blatná (areál učiliště STS), tel. 607 195 439.

Provozní doba:
Po, út  7.00-11.00, 12.00-16.00
St        7.00-11.00, Zavřeno
Čt       7.00-11.00, 12.00-16.00
Pá       7.00-11-00, 12.00-17.00
Nabízí:
- zasklívání oken a dveří
- výroba nábytkového skla, zrcadel
- výroba akvárií, terárií a vitria
- izolační dvojskla
- zastřešení bazénů a pergol
- pasparty
- plátna a napínací rámy pro malíře
Velké zakázky a rámování oken lze objednat 

přímo zde na provozovně. Pokud je pro vás 
výhodnější – od června také v prodejně U sv. 
KATEŘINY!!! (nám. Míru 209).
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J. Hála, Dráteníci, 1956.

J. Hála, Na švábke (vybírání brambor), 1943.

J. Hála, Muzikanti, 1945.

Jan Hála, U tkalcovského stavu (pri krosnach), 
1929.

(Dokončení z minulého čísla).
Po jeho smrti v r. 1959 odešla jeho rodina zpět 

do Blatné. V propagaci jeho díla pokračovala jeho 
žena Rina Hálová, též blatenská rodačka. Díky její  
publikační činnosti se zachovalo několik vzpo-
mínek na Hálovo umělecké působení a společný 
život ve Važci. Proto na závěr připojujeme i její 
úsměvný příběh z tohoto prostředí : 

Při teto příležitosti vzpomínám na jednu his-
torku, jako ilustraci doby, kdy přišel Hála v  roce 
1923 do této dědiny.

Maloval tenkrát v jedné dřevěnici několik dní 
mladou ženičku při krosnách( při práci na tkal-

covském stavu). Měl již obraz skoro hotový, jen 
nějaký detail potřeboval udělat. Proto se tam ještě 
jedno ráno vypravil. Byla doma jenom babička, 
nevěsta odešla k matce. Hála maloval, babička 
povídala, předla. Když se blížil čas k obědu, 
vstala „ a že ide niečo spravil pánu maliarovi na 
obed“. Hála ji prosil, aby se neobtěžovala, ale 
ona dobrosrdečná žena, nedala si to vymluvit. 
Jak maloval, nepřestával ji pozorovat - zajímala 
ho každá práce, všechno mělo pro něho zvláštní 
kouzlo. Babička přinesla v dřevěné misce domácí 
ječné mouky - bílá se kupovala jen na svátky na 
koláče - nasypala do ní trochu soli, zalila vodou 
a vypracovala tuhé těsto. Za tu dobu už vařila 
voda na plotně a na kastrolku voněla pražená 
slaninka. Stará si sedla na nízkou stoličku, před 
sebe postavila hrnec s vařící vodou, na jedná noze 
vykasala sukni utrhla z misky kus těsta a – „co 
to dělá ta žena ?“ Hálovi div, že paleta neupadla 
z ruky - začala pěkně nad kolenem šulat halušky 
a jednu za druhou pouštěla do hrnce s vařící 
vodou. Když všechny našulala, postavila hrnec 
na plotnu, halušky pěkně zamíchala, že „by  ne-
prismudli ke dnu“ a čekala, až začnou vařit. Za 
chvíli je sejmula se sporáku, s cedníkem vybrala 
na mísu, polila praženou slaninou a „nach sa 
páčí pán maliar !“ Slanina tak příjemně voněla 
po cele jizbě, v žaludku prázdnota – a tak Hála 
neodolal pokušení.

Jan Olejník

Jan Hála a Važec

Ani duben se nevymyká předcházejícím pře-
hledům o dění ve škole. Dokládá to i následující 
přehled akcí:

- 1.dubna jsme pořádali již tradiční „Aprílový 
běh do schodů“. Trasu z přízemí do 2.poschodí 
si letos zaběhlo celkem 147 dětí i dospělých. 
Nejlepší letošní výkon byl 9,05 sec. 

- 3.dubna žila  třída II. B  svým celodenním 
projektem „Rostliny kolem nás“

- další z řady exkurzí absolvovaly třídy VIII. 
A a VIII.C (7.4.). Díky vstřícnosti vedení spo-
lečnosti DURA AUTOMOTIVE CZ,k.s. se žáci 
seznámili s prací v provozu. Zvláštní poděkování 
patří p.Věře Paškové, která se třídám během všech 
exkurzí  věnovala 

- oblíbené jsou mezi žáky návštěvy divadel-
ních představení. V tomto měsíci vyjel téměř celý 
druhý stupeň za divadlem: 9.4.  – VIII.A,B,C a IX.
B do divadla  v Příbrami na hru „Dvacet tisíc mil 
pod mořem“

10.4. – VII.A,B do Komorního divadla v Plzni 
na hru „Západ nad Buffalem“

28.4. – IX.A a zájemci ze sedmých tříd do 
pražského Divadla Na Fidlovačce na hru „Hosti-
nec U Kamenného stolu“

- v rámci výuky občanské výchovy navštívili 
žáci IX.B  15.4. jednání Okresního soudu ve 
Strakonicích. Přímá účast na jednání i velmi po-
drobné informace JUDr.J.Šťastného o práci soudu 
přinesly dětem mnoho nových poznatků

- 22.4. jsme oslavili Den Země, o němž se 
zmiňujeme v samostatném článku

- 23.4. si vyjely děti ze školní družiny zaplavat 
do bazénu v Příbrami

- 25.4. – zopakovala ing. Zuzana Štětková 
ze ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou  svoji 
návštěvu u nás a tentokrát druhákům představila 
zvířátka vhodná k domácímu chovu. Stejně jako 
u prvňáčků v minulém měsíci i tentokrát zvítězila 
u dětí krajta královská (podle slov p.inženýrky 
skutečně vhodná k domácímu chovu)

- 29.4.- zavítal do Blatné a představil se  žákům 
čtvrtých tříd a celého 2.stupně country zpěvák 
Drobek v pořadu „Toulavá kytara“

- poslední dubnový den byl pro žáky 9.tříd 
dnem s protidrogovou tématikou. 

Pod vedením pracovníků PREVENTu Stra-
konice si v  šestihodinovém bloku  doplnili své 
poznatky o škodlivosti drog na lidský organismus, 
při různorodých činnostech poznali své spolužáky 
i z jiné stránky než při školní práci a  učili se říci 
droze prostě NE!

Mgr.J.Karlíková, ředitelka školy

Den Země
Stejně jako každý rok, tak i letos, jsme si na 

22.dubna – Den Země - připravili různé aktivity. 
Zatímco žáci prvního stupně pracovali na různých 
projektech, žáci druhého stupně byli připraveni 
přispět ke zlepšení životního prostředí ve městě. 
Letos nám déšť „úklidovou fázi“ překazil, a tak 
jsme téměř  všechny aktivity (úklid kolem školy, 
sídliště, u zimního stadionu, v zámeckém parku) 
museli přesunout na pozdější termín. Třídám, 
které měly připravené projekty, se ale den vy-
dařil. V následujících řádcích přinášíme jejich 
přehled:

- žáci prvních a třetích ročníků se přihlásili 
do projektu „Probouzení jara“, jehož základní 
myšlenkou je zasazení semínka borovice, pozo-
rování růstu a v konečné fázi vysazení nového 
stromku. Jsme na začátku, a tak jsme seli semín-
ka do připravených květináčů. Došli jsme si na 
„hrabanku“, vyzdobili květináč a semínku jsme 
složili básničku.

(pokrač. na str. 6)

Duben v ZŠ J.A. 
Komenského Blatná

Žáci III.A při setí semínek.
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Pod záštitou členky rady Jihočeského kraje 
Ing. Bc. Marie Hrdinové se ve Středním odbor-
ném učilišti Blatná uskutečnil 23. dubna 2008 
již 7. ročník tradiční soutěže v jízdě zručnosti 
s traktorem a přívěsem. V porovnání s minulými 
ročníky byla letos účast soutěžících nejvyšší. 
Soutěžit přijelo 34 studentů z 13 středních škol 
Jihočeského, Západočeského a Středočeského 
kraje. Mezi nimi i 3 dívky. Náročná soutěžní trať 
obsahuje 12 soutěžních disciplin. Mezi nejob-
tížnější úkoly patřilo opět zacouvání do garáže, 
při kterém se někteří traktoristé pořádně zapotili. 
Hodnocen byl čas potřebný ke splnění všech 
úkolů, za chyby byly rozhodčími přidělovány 
trestné body. 

Soutěž je organizována ve spolupráci s vy-
davatelstvím zemědělských časopisů Profi Press
s.r.o. Hlavním sponzorem akce byl Agrozet České 
Budějovice a.s., který v areálu SOU představil 

moderní zemědělskou techniku dodávanou na 
náš trh.  Vedle soutěže žáků byla organizována 
i soutěž v kategorii zemědělská veřejnost, kde se 
utkalo 6 dospělých traktoristů. V soutěži žáků ob-
sadil 1. místo Milan Melka ze SOŠ a SOU Sušice. 
Další 2 místa obsadili žáci Pavel Dušek a Josef 
Kovář – oba z SOU Blatná. Do celostátního kola 
postupuje ještě Jan Sváček z VOŠ a SZŠ Tábor. 
Finále se uskuteční v rámci akce Den zemědělce 
v Hustopečích dne 25. 6. 2008. S velkým nasa-
zením závodily i dívky. Přestože na postupová 
místa nedosáhly, získaly velké sympatie ostatních 
soutěžících i přihlížejících diváků. V kategorii 
dospělých traktoristů obsadil 1. místo Jiří Doležal, 
učitel z SOU zemědělského a služeb Dačice. 

Soutěž navštívila řada významných hostů. 
Vedle Ing. Bc. Marie Hrdinové se soutěže zúčast-
nil i starosta MěÚ Blatná p. Josef Hospergr, který 

Jízda zručnosti traktorem není 
jen doménou mužů

(pokrač. na str. 5)

Když byl americký pomník ve Lnářích 
nadějí, obrazem ztracené svobody i solí 
v očích zároveň

 Byli to příslušníci americké armády, kteří 
v květnu 1945 přinesli obci Lnáře a jejím obyva-
telům toužebně očekávaný mír a pokoj. Vděční 
občané svým zachráncům vybudovali o rok poz-
ději v zatáčce uprostřed své vesnice na mírném 
pahorku důstojný pomník. V těchto šťastných 
dnech by žádného z místních vlastenců ani ve 
snu nenapadlo, že už za pouhé dva roky bude pří-
tomnost americké armády ve Lnářích zamlčována 
a vymazávána a že se čestný památník na oslavu 
zámořských hrdinů stane dějištěm nechutných 
protiamerických scén. Obec Lnáře se počínaje 
bolševickým převratem v únoru 1948 stala 
společně s obcí Bezdědovice později nechvalně 
proslulou „rudou vsí“, kde byl americký pomník 
coby svědek a důkaz nezkreslených historických 
skutečností více než nežádoucí. Tím spíše, že se 
k tomuto chladnému kusu kamene v letech komu-
nistické diktatury upínaly lidské naděje s vírou 
v návrat uloupené svobody a demokracie.
Kamínek spustil lavinu

 Na porušování piety a hanobení amerického 
pomníku ve Lnářích za vlády jedné strany veřejně 
upozornil poprvé po roce 1989 bývalý důstojník 
Státní bezpečnosti. I když se pod své články 
na toto téma, uveřejněné v Necenzurovaných 
novinách a posléze také na stránkách sborníku 
Blatenských listů k 50. výročí skončení 2. světové 
války, podepsal pouze šifrou, aby nemohl být 
identifikován, podle dvou dobře informovaných
zdrojů se jedná o bývalého poručíka Státní bez-
pečnosti A. D. ze strakonického oddělení Stb. 
Článek vypovídá toto:

 „Dnes je široké veřejnosti známo, že se ve 
Lnářích a v širším okolí nacházejí pomníky od-
halené v roce 1945 na počest armády USA, která 
osvobodila tuto část Čech. Jejich existence byla 
za totality tajena. Méně je však veřejnost infor-
mována o důvodech každoročního mizení věnců, 
kytic, květin a ozdobných stuh ze lnářského 
i kadovského pomníku. Vždy 9. května mise ame-
rického velvyslanectví pokládala zmíněné věnce, 
květiny a kytice za účasti veřejných představitelů 
normalizačních státních orgánů z okresu Strako-
nice nejenom k těmto pomníkům, ale i k dalším 
památníkům jihočeského kraje, případně Čech vů-
bec. Podle podnětů z řad občanů „tajemné mizení“ 
těchto hmotných projevů úcty k pravým osvobo-
ditelům organizoval kapitán František Vondrášek 
z Stb Strakonice a major Václav Brácha z 1. 
odboru S- Stb bývalé KS- SNB České Budějovice. 
Jejich předchůdci i následovníci, ale i oni zmínění 
v tomto znesvěcování pomníků osvobození inten-
zivně spolupracovali s bývalým předsedou MNV 
Lnáře Václavem Smetákem a jeho prostřednic-
tvím pak s dalšími členy místní VO KSČ a zdejší 
jednotky PS- VB. Vždy před kladením věnců 
americkou misí navštěvoval kapitán Vondrášek 
Václava Smetáka a v tomto směru jej instruoval. 
Samotné noční odcizení věnců, květin, kytic 
a stuh z pomníků pak bylo zajišťováno hlídkami 
VB v autech a motorizovanými „operativními“ 
hlídkami strakonické kriminální služby. Věnce 
pak kradli a ničili či odstraňovali z pomníků 

dobrodruzi- komunisté a členové PS- VB ze Lnář, 
o nichž je veřejnost podrobně informována včetně 
Václava Smetáka. Nebyl to však jediný akt zvůle. 
Václav Brácha a kapitán Vondrášek za pomoci 
speciálních fotoaparátů a kamer každé kladení 
věnců dokumentovali a identifikovali české ob-
čany zúčastněné při kladení věnců k pomníkům. 
Tito občané pak byli zahrnuti do rozpracování 
v objektových či signálních svazcích. Osoby 
z fotografií pořízených teleobjektivy pak agen-
turně a pomocí důvěrníků a různých „ochotníků“ 

oba specialisté identifikovali, konfrontovali je ve
svazcích s osobami docházejícími na ambasádu 
USA a dále je agenturně rozpracovávali. Na roz-
pracování probíhala mezi oběma pracovišti dělba 
práce. Některé identifikované osoby po zjištění
totožnosti operativní cestou byly předány k roz-
pracování pracovišti vnitřního zpravodajství jak 
ve Strakonicích, tak i v Českých Budějovicích. 
Pro tzv. profylaktické opatření / zastrašující po-
hovory a vyhrožování trestním postihem / byly 
vybírány osoby, které přijaly od americké mise 
různé drobné dárky jako např. tužky, přívěsky na 

klíče apod. Přijímání těchto maličkostí bylo při 
profylaktických pohovorech interpretováno jako 
úplatné pokořování českého obyvatelstva, případ-
ně i jako úplata za zrádcovskou činnost. Veřejnost 
by měla být do budoucna v paměti, kteří prodejní 
občané a spolupracovníci Stb i z těch neevido-
vaných / a právě proto nejnebezpečnějších / byli 
Stb při nezákonné a špiclovské činnosti oporou. 
A měla by vědět, proč se tato fakta oficiálně tají
před občany a chrání se tak zločinci z Stb, kteří 
se na těchto a podobných špionážních operacích 
proti občanům vlastního státu podíleli.“

 Toto svědectví, byť v některých ohledech 
nepřesné i účelově zavádějící, se stalo spouště-
cím mechanismem pro můj osobní zájem o tuto 
kauzu. Ověřování faktů z předešlé výpovědi bý-
valého poručíka Stb A. D. mi trvalo řadu měsíců 
a přineslo mnoho nepochybně zajímavých zjiš-
tění. Slovo dostali lidé z obou stran „barikády“. 
Následující fakta nebyla doposud nikde a nikdy 
publikována.
„Nic špatného jsme nespáchali“

 O vyjádření k úloze Státní bezpečnosti při 
narušování piety u amerického památníku ve 
Lnářích byli požádáni tři bývalí příslušníci této 
organizace. Pouze jeden z nich se rozhodl odpo-
vědět na vypracované otázky.

Kapitán Stb František Vondrášek, kterého 
jeho bývalý kolega obvinil z organizování 
protiamerické činnosti, se už k tomuto tématu 
vyjádřit nemůže. Zemřel velmi mlád v roce 1979. 
S tím, co se okolo lnářského pomníku dělo v 80. 
letech minulého století, kdy měl být ve výroční 
dny osvobození v této lokalitě největší rozruch, 
nemohl mít zákonitě nic společného.

 Major Václav Brácha z 1. odboru S- Stb býva-
lé KS- SNB České Budějovice, který byl označen 
za druhého strůjce provokací vůči účastníkům 
pietních shromáždění ve Lnářích, opustil řady 
policie v roce 1990. „Víte co? Dejte mi pokoj 
!“, reagoval podrážděně na telefonickou žádost 
o rozhovor a sluchátko promptně položil.

(pokračování příště
V- Šavrda

KAPITOLY PSANÉ PEREM RUDÉHO TEMNA
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ZZáámmeekk LLnnáá��ee -- ootteevvíírraaccíí ddoobbaa vv rrooccee 22000088
��1.5.2008 – 30.6.2008: víkendy a svátky 

Vstupy na prohlídkové okruhy: 10, 12, 14 a 16 hodin, 
��1.7.2008 – 31.8.2008: denn�, krom� pond�lí

Vstupy na prohlídkové okruhy: 10, 11, 13, 14, 15, 16 a 17 hodin, 
��1.9.2008 – 7.9.2008: denn�, krom� pond�lí

Vstupy na prohlídkové okruhy: 10, 12, 14 a 16 hodin, 
��13.9.2008 – 28.9.2008: víkendy a svátky 

Vstupy na prohlídkové okruhy: 10, 12, 14 a 16 hodin, 
��Mimo otevírací dobu je zámek p�ístupný pouze p�edem ohlášeným 

skupinám (min. 5 osob) za dvojnásobné vstupné, zájezd�m (min. 30 
osob) za b�žné vstupné. 

Prohlídkové okruhy s pr�vodcem
��"Základní okruh": freskové sály + kaple + �ást zámecké zahrady. Doba 

prohlídky cca 60 minut.
��"Prodloužený okruh": základní okruh + místnost pod v�ží + Rybá�ské

muzeum. Doba prohlídky cca 90 minut.

Zkrácení prohlídkových okruh� v dob� konání svateb 
��Ve dnech: 7.6., 20.6., 28.6., 12.7., 20.7., 26.7., 2.8., 8.8., 9.8., 23.8., 13.9., 2008   

budou prohlídkové okruhy redukovány tak, aby nedošlo k narušení svatebních ob�ad�.

Volná prohlídka bez pr�vodce
��Rybá�ské muzeum a v n�m instalovaná výstava fotografií

Jana Kurze:“Krajina Blatenska a Lná�ska”.
Vernisáž 20.6.2007 v 17 hodin, vystoupí kytarový virtuoz Št�pán Rak. 
Výstava potrvá do 28.9.2008. 

��Pokladna s prodejnou lidového �emesla a rybá�ské muzeum je otev�eno po 
celou dobu od prvního po poslední vstup s polední p�estávkou mezi 12 až 
13 hodinou. 

��Na požádání Vám promítneme video z povodní 2002 a pr�zkumu
d�ev�ného potrubí.

��Muzeum ko�ky – vstup z nádvo�í (samostatné vstupné). 

Iinformace a objednávky prohlídek mimo otvírací dobu 
��adresa: Zámek Lná�e, 387 42 LNÁ�E �.p. 1 
��telefon: 604401432, Internet: www.lnare.cz, e-mail: zamek@lnare.cz

věnoval ceny pro nejlepší závodníky. Za Agrární 
komoru Strakonice se zúčastnil Ing. Václav 
Míčka, který si se zájmem prohlédl dílny odbor-
ného výcviku. V průběhu soutěže se v Blatné 
vystřídala řada vedoucích pracovníků ze společ-
nosti Agrozet České Budějovice. Přínosem bylo 
i dojednání kontaktů a možností spolupráce školy 
se zemědělskou praxí. Velmi nás jako pořadatele 
potěšila velká účast návštěvníků všech věkových 
kategorií, kteří se zajímali nejen o výkony sou-
těžících ale i úroveň vybavenosti školy a postup 
přípravy žáků na budoucí náročná povolání. Více 
informací najdete na našich webových stránkách: 
www.soublatna.cz.

Zájemce o vyučení v atraktivních oborech 
vzdělání informujeme, že ve 2. kole přijímacího 
řízení má SOU Blatná ještě volná místa v oborech 
Automechanik a Autoelektrikář.

Stanislav Janota, SOU Blatná

Prodám zahrádku v klidném prostře-
dí v Blatné u rybníku Pustý.  

Rozloha  cca 400 m2. 
Dvě chatky:  2 x 3 - možnost využití 
jako kůlny,  3 x 4  - k rekreaci (nedo-
stavěná).  Součástí i část louky za 
zahrádkou. Motorové čerpadlo na 
zalévání vodou z rybníku. Ovocné 

stromky, keře. K dispozici 220 a 380 
V. Cena dohodou.  
Tel.:  777 08 96 93.

REALITY BLATNÁ - Dr. KERNDL,
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny Tesly Blatná)

16 let praxe na realitním trhu!
Vybráno z nabídky:  dům s prodejnou a třemi byty v Blatné 

- 4.800.000.-Kč, domek se zahradou v Blatné - 1.255.000.-Kč, 
dům se zahradou v Laciné - 1.500.000.-Kč, domek v Uzenicích - 

1.355.000.-Kč,
 řad. dům v Bělčicích - 895.000.-Kč, byt 2+1 v Radomyšli - cena dohodou,
hostinec se sálem Tchořovice - 935.000.-Kč, stavení Lnáře - 645.000.-Kč.  

Komerční pozemek v Blatné, stavební pozemky ve Skaličanech,
 Záboří a Drahenickém Málkově, zahrada v Kocelovicích.  

Bližší informace na tel.: 383 423522, 604 518 400  
Další nabídky na: www.reality.blatna.cz

HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, 
chalupy, chaty, byty ...  Kdekoliv v JČ.

Nabídněte, RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej včetně právního servisu 
(smlouvy kupní, darovací, zajištění hypotečních úvěrů, ...)

Regionální informační a mapové centrum Blatná

zve občany Blatné na akci „15 minut internetu zdarma“, který se koná 

od 19.5. do 23.5.2008.
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Duben v ZŠ J.A. Komenského 
Blatná - Den Země (pokr. ze str. 3)

Druháci besedovali o třídění odpadu; na zá-
kladě vlastních zkušeností a toho, co se dozvěděli 
od paní učitelky, vytvářeli pomyslné kontejnery 
a třídili odpad.

Druháci u „svého“ kontejneru.

- žáci IV.A a IV.B strávili celé dopoledne 
u rybníka Řitovíz, kam vyrazili na schůzku 
s ornitologem p.Zdeňkem Voborníkem. Ukázal 
jim  kroužkování ptáků, viděli rákosníka prouž-
kovaného, červenku obecnou a sýkorku koňadru, 
speciálním dalekohledem pozorovali i kormorány 
a labuť na buzickém rybníce. 

- páťáci se ve svém projektu  zaměřili také 
na třídění odpadů. Zpracovali anketu a vytvořili 
názorné nástěnné pomůcky , které vystavili  na 
školní chodbě nejen pro spolužáky, ale i pro ro-
diče, kteří přišli na třídní schůzky.

- šesťáci odpovídali na otázky ohledně třídě-

ní odpadu a zhlédli instruktážní film o tom, co
se s vytříděným odpadem děje. Pokračováním 
jejich aktivity bude exkurze na  skládku TKO ve 
Smrkovicích a  do Jihočeských papíren ve Větřní, 
na kterou škola získala peníze v rámci projektu 
„Škola zařídí, kraj zaplatí“.

- třída VII.A, tedy dívčí část, se ve svém pro-
gramu zaměřila na kuřáky a na ty, kteří ještě odpad 
netřídí. Letáky se je snažila přimět, aby se nad 
svým jednáním zamysleli. Kluci mezitím posbírali 
kolem školy a na sídlišti dva pytle odpadků.

Výchova v oblasti ochrany životního prostředí 
je důležitou součástí našeho školního vzdělávací-
ho programu a my jí věnujeme  velkou pozornost 
během celého školního roku. Důležité je však to, 
aby se všechny poznatky uváděly v praxi a my 
věříme, že většina našich žáků to bude umět.

Žáci a učitelky ZŠ J.A.Komenského v Blatné

Žáci V.A a B ví, kam který odpad patří.

Hloubkaři nad Blatenskem 
 
S květnovými dny si naše veřejnost připomíná 

dny osvobození a mnohým z nás, zvláště těm 
starším, zalétnou vzpomínky na doby, kdy celý 
náš národ oslavoval velké vítězství nad fašis-
mem. Čím více se od této doby vzdalujeme, tím 
více je obtížné uchovávat události, které kdysi 
otřásly celým světem. Válka současné generaci 
již nic neříká. Nebýt válečných filmů, fotografií,
vzpomínek pamětníků, nedovedla by si mladá část 
naší společnosti válečné hrůzy vůbec představit. 
Sama válka v jakékoliv podobě je strašná, ale co 
je nejstrašnější, jsou její dlouhodobé důsledky. 
Nebezpečí tkví také v nastolení jiných pováleč-
ných politických režimů, které mnohdy obrátí 
vývoj společnosti úplně jiným směrem, tak jako 
se to stalo i v našich dějinách.  

Stále více zjišťujeme, že druhá světová válka 
neprobíhala všude stejně, měla mnoho podob 
a tudíž i její konec probíhal v několika fázích. 
Přestože téměř celá Evropa žila na počátku  r. 
1945  jistým osvobozením – Američané a Rusové 
osvobozovali jedno město za druhým, otvíraly se 
brány koncentračních táborů, do svých domovů 
se vraceli vězňové, repatrianti  a lidé z totálního 
nasazení -  zfanatizovaná část hitlerovského Ně-
mecka se nehodlala vzdát za žádnou cenu.  

Jedním z častých projevů nastupujícího proce-
su osvobozování bylo intenzívní působení ame-
rických a britských bombardérů, tzv. hloubkařů 
a kotlářů, kteří měli za úkol provádět postupnou 
destrukci stávajícího německého hospodářství. 
Bombové útoky byly prováděny zejména leta-
dly typu P – 47 Thunderbolt ( 8 kulometů) a P 
– 51 Mustang (6 kulometů) a byly  převážně 
zaměřeny na strategické objekty – zbrojní prů-
mysl, chemické závody, železniční uzle, mosty. 
V posledních dnech války hloubkaři útočili také 
na prchající ozbrojené jednotky SS. Odstavené 
pancéřové a obrněné vozy, tanky a motorizovaná 
technika v příkopech, u silnic a v polích tvořily 
ještě několik let po válce neodlučitelný kolorit 
naší krajiny.  

V průběhu posledních dvaceti let se některým 
historikům podařilo vypátrat mnoho zajímavých 
údajů z doby působení hloubkařů v našem kraji. 
Blatensko nebylo sice hloubkovými nálety na-
štěstí vůbec zasaženo, přesto v poměrně blízkém 
okolí docházelo k častým útokům na železniční 
tratě, fabriky a v neposlední řadě na pancéřové 
německé divize. 

Pokud vynecháme Strakonicko a východní 
Písecko, kde středem pozornosti hloubkařů byla 
zejména strakonická zbrojovka a železniční 
uzle v Čičenicích, Protivíně, Putimi a Ražicích, 
byla častým cílem amerických letadel také trať 
vedoucí  z Volyně do Volar, po níž se převážel  
vojenský materiál ze sousedního Bavorska na 
východní frontu.  Co se týče nejbližšího okolí 
Blatenska,  velká část náletů proběhla v okolí 
Nepomucka, Miroticka, Březnicka a Příbramska, 
kde nejvíce utrpěly těžební šachty v Březových 
Horách a Milíně.  Byli bychom na omylu, když 
bychom se domnívali, že první nálety hloubkařů 
začaly až v r. 1945. Dobové zprávy z kronik, 
tisku a archiválií hovoří o prvních bombových 

útocích již od počátku  r. 1944. Pověstným se stalo 
sestřelení amerického bombardéru B-24 Liberator 
s jedenáctičlennou posádkou v čele s 1. pilotem 
poručíkem Georgem Marvinem Goddardem. 
Stalo se to 22. února 1944 nedaleko hájovny na 
Dubči v Prádle u Nepomuka. Na letoun zaútočil 
německý Messerschmitt Me 110. Jeden zásah 
poškodil kulometnou věž, začaly hořet motory, 
další zásah byl přímo do pilotního prostoru. 
Došlo k explozi. Posádka kromě jediného muže 
– pravého bočního střelce seržanta Raymonda A. 
Nouryho – zahynula. Ještě za letu se Liberátoru 
utrhlo pravé křídlo, které dopadlo do prostoru Bu-
kové hory, a trup s levým křídlem a s deseti muži 
na palubě vyhloubil u hájovny kráter asi 15 metrů 
dlouhý a 3 metry hluboký. Oheň dokonal dílo 
zkázy. Kusy roztrhaných lidských těl visely podle 
očitých svědků i na stromech kolem kráteru.

R.A.Noury měl neuvěřitelné štěstí: výbuch 
letadla ve vzduchu ho vyhodil z letadla a on se 
probral na padáku, který zřejmě otevřela tlaková 
vlna, asi ve výšce 1 600 metrů. Přistál u lesa 
nad Chocenicemi s poraněnou nohou. Odtud byl 
převezen na saních do Chocenic, pak do Blovic 
k výslechu a válku přežil v jednom ze zajateckých 
táborů pro spojenecké letce. 

R.A.Noury přes svůj věk přijal v r. 2004 po-
zvání představitelů naší armády a vážil dalekou 
cestu přes oceán, aby uctil památku svých spo-
lubojovníků. Město Nepomuk a obec Prádlo mu 
připravily triumfální uvítání. R. A. Noury se stal 
čestným občanem Prádla 2004 a zúčastnil se spolu 
se dvěma synovci zahynulého člena posádky, 
seržanta W. E. Nelsona, pietního aktu na Dubči. 
Hlavním darem, který mu obec předala, byly 
vyleštěné nábojnice, nalezené v kráteru. 

V Nepomuckém muzeu se také nachází ex-
pozice o sestřeleném letadle na Dubči. Jsou zde 
vystaveny části trosek letadla a různé dokumenty 
týkající se pilotů a trasy letadla.

Další krušné chvíle zažili lidé v Nepomuku až 
o rok později. Dne 15. února 1945 se nad tamním 
nádražím objevily v poledních hodinách čtyři 
americké letouny. Přepadly dva vlaky č. 6142 
(nákladní) a 95431 (obsazený asi 500 německými 
uprchlíky), kteří byli následně ubytováni v okolí. 
Obě lokomotivy (č. 524.051 a 534.065) byly vyřa-
zeny z provozu. Projektily poškodily také staniční 
budovu, garáže autobusů a štít hostince pana Bu-
riánka. Spolu se svým malým synem Ladislavem 
utrpěl lehké zranění. V ten den v okolí Nepomuka 
přišly protektorátní dráhy o další dvě lokomotivy: 
č. 524.0100 od vlaku č. 95432 s nákladem dřeva 
(stalo se mezi Nepomukem a Ždírcem, směrem na 
Plzeň), těžce zraněn byl strojvedoucí Václav Kní-
že, a samostatná jedoucí lokomotiva č, 365.020 
mezi Nepomukem a Pačejovem (dříve Olšany).  
Téhož dne na okresní silnici mezi Nepomukem 
a Třebčicemi bylo americkými hloubkaři napa-
deno vojenské nákladní auto a civilní koňský 
povoz. Čtyři vojáci a jeden protektorátní občan 
byli těžce zraněni, oba koně usmrceni a vozidlo 
bylo zapáleno.

Největší útoky amerických a britských letadel 
proběhly v jeden den  - 29. dubna 1945. 

(pokrač. na str. 7)

Historie téměř detektivní
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Jako první byla bombardována železniční 
stanice v Březnici. Hloubkaři se tentokrát zaměřili 
na odstavený vojenský transport, který údajně 
převážel bedny archiválií z Berlína a který byl 
doprovázen stočlennou posádkou. Její velitel se 
prý marně domáhal toho, aby vlak mohl pokračo-
vat v jízdě. Hloubkaři usmrtili čtyři vojáky a deset 
dalších bylo těžce zraněno. 

Tentýž den proběhl útok na německé uprchlíky 
v Zalužanech, jedoucích po protektorátní silnici 
Praha – Strakonice. Podle hlášení píseckého 
okresního úřadu byla jedna žena zabita, dvě děti 
těžce zraněny a šest kusů dobytka usmrceno. 
Stejně jako v jiných podobných případech byla 
postižena i samotná obec. Jak zaznamenal kroni-
kář, po zásahu kulometnými střelami a pumami 
zcela shořela usedlost Stanislava Huleše (čp. 11), 
obytná část usedlosti Františka Mráze (čp. 117), 
stáje Václava Novotného a některé hospodářské 
budovy velkostatku pana Biskupa (čp. 99). Nikdo 
další z místních obyvatel nebyl přitom pravděpo-
dobně zraněn.

Také na jihovýchodě Blatenska, v Krašovi-
cích na Písecku 29. dubna 1945  kolem deváté 
hodiny ranní napadena blíže neurčená jednotka 
SS. Letouny na obec svrhly tři pumy, jejichž 
exploze si spolu s kulometnou palbou vyžádaly 
život jednoho vojáka. Jeden místní občan byl 
těžce zraněn a čtyři lidé německé národnosti (asi 
uprchlíci) utrpěli lehké zranění. Dvacet hospodář-
ských o obytných budov bylo poškozeno. Podle 
zprávy z místní kroniky byli na dvoře u Němečků  
ubytováni Němci, měli tam  kuchyni. Američani 
je zpozorovali z letadel a hodili tam bombu. To  
urazilo jednomu  chlapci bradu tak, že bojoval 
ještě týden o život, pak zemřel.  Američtí letci tak 
znemožnili veškerou dopravu na tratích i silnicích 
ve směru Písek – Praha.

Téhož dne byla také doslova vybombardo-
vána americkými hloubkaři obec Svojšice na 
Příbramsku( dříve okres Blatná). Podle zpráv 
bylo poškozeno asi 12 chalup. Podobně v obci 
Životice u Kasejovic explodoval v důsledku ná-
letu amerických kotlářů plně naložený německý 
transportér. 

Předposlední dubnový den tonulo v kouři 
čimelické nádraží, kde pod nálety  kapitulovala 
ozbrojená jednotka pod vedením Carla – Fried-
richa Pücklera, velitele Waffen – SS v Čechách 
a na Moravě. 

Během útoku na prchající německou kolonu 
29. dubna 1945 nouzově přistál  nedaleko Miro-
tic pilot  Frederick W. Turner. Byl údajně zajat 
a o jeho dalších osudech nevíme nic. V oficiální
seznamu amerických vojáků zajatých na území 
tehdejšího Československa (celkem jich bylo 
286), který zpřístupňuje na webu americký Ná-
rodní archiv, ale nemusí být samozřejmě úplný, 
však nikdo jménem „Turner“ nefiguruje...

Thunderbolty si během války připsaly na 

své konto 6000 zničených tanků a obrněných 
vozidel (!), 9000 lokomotiv, 8600 vagonů a 6800 
nákladních aut. Zdroj těchto čísel však není uve-
den. Dodejme, že v roce 1945 ve třech leteckých 
armádách, byly thunderbolty vyzbrojeny až na 
jednu výjimku (56. stíhací skupina 8. USAAF) 
pouze skupiny 9. USAAF.

Identifikovat jednotku, která se zúčastnila
útoku na konkrétní cíl, není vůbec snadné. V hlá-
šeních skupin či perutí, která byla zpracována 
s minimálním zpožděním, je totiž obvykle uve-
dena pouze oblast, zřídka lokalita. Ani v jednom 
případě se nelze na tyto údaje spolehnout – ne 
vždy odpovídají skutečnosti (nehledě na chybný 
zápis geografických názvů, což však není velký
problém). Občas se stalo, že se Američané do-

Skupina pilotů 4. stíhací skupiny, která údajně operovala nad Blatenskem v posledních dnech války. Je mezi 
nimi sedm, kteří byli sestřeleni v Čechách v dubnu 1945.

Capt. Carl R. Alfred (H; padl 16. dubna 1945), 1/Lt William H. Ayer (H; zajat 16. dubna 1945), Capt. Leroy 
A. Carpenter Jr (H; padl 16. dubna 1945), 1/Lt Robert O. Davis (H; padl 17. dubna 1945), 1/Lt Benjamin L. 
Griffin (H; zajat 16. dubna 1945), 1/Lt William B. Hoelscher (ukrýván; jeho P-51 byl zasažen 25. dubna 1945

flakem při pronásledování německého proudového letounu Me 262) , 1/Lt Maurice W.Miller (H; zajat  
16. dubna 1945).

Zbývajícími třemi piloty, kteří na snímcích nejsou zachyceni a byli vedeni jako nezvěstní během akce nad 
českými zeměmi, jsou:

Capt. Edward L. Gimbel (H; zajat 16. dubna 1945), 1/Lt Edward McLoughlin (H; zajat 16. dubna 1945),  
Lt. Col. Sidney S. Woods (H; zajat 16. dubna 1945) .

mnívali, že napadli cíl, který byl přitom vzdálen 
desítky kilometrů. Je proto nezbytné v archivních 
pramenech domácí a americké provenience 
srovnávat čas a případně podrobnosti o typu cíle, 
rozsahu škod apod.

Bližší podrobnosti k článku najdete na interne-
tové adrese www.hloubkari.bloguje.cz

Jan Olejník

Provádím opravy oděvů, úpravu 
délky, výměny zipu u všech druhů 

oděvů, atd. 

Kontakt
608 157730 nebo 724 590989

Drobné památky 
Blatenska

Přibližně 600 m za obcí Škvořetice stojí 
vlevo u silnice na Sedlici dřevěný kříž s ple-
chovým korpusem Krista nazývaný „Mrázků 
kříž“, pocházející patrně z 19. století. Podle 
sdělení pana Františka Vošahlíka ze Škvo-
řetic víme, že v roce 1923 rozhodlo obecní 
zastupitelstvo ve Škvořeticích o postavení 
nového kříže místo původního, značně již 
poškozeného. Dle zápisu zjistíme, že kříž má 
být zhotoven z modřínového dřeva, malbu má 
opravit varhaník ze Sedlice, náklady na opravu 
půjdou jednak z finanční částky (200,- Kč) na
opravu pomníků a zbytek z výtěžku některé 
zábavy. Další oprava této památky proběhla 
v roce 1997. Materiál na dřevo kříže poskytla 
rodina Nováků z Prahy, která v restituci získa-
la lesy v katastru obce. Korpus Krista zhotovil 
na vlastní náklady pan Ladislav Hrouda ze 
Škvořetic, malbu restauroval ak. malíř Jiří Ra-
taj z Plzně. Historie kříže je dobrým příkladem 
péče obce Škvořetice o své památky v dobách 
minulých i v současnosti. 

Pet
Foto F. Vošahlík
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Letošní Blatenský Fest 2008 s Horkýže 
slíže a Tam-Tam Orchestra

Blatenský fest se stal za svoji více než patnáctiletou historii velmi 
oblíbeným hudebním open air festivalem na Blatensku, na který se 
pravidelně sjíždí hudbymilovní fanoušci ze širokého okolí. Letošní 
jubilejní ročník bude více než výjimečný a to už tím, že festival je 
třídenní. Organizátoři připravili bohatý hudební program, který začíná 
v pátek 20. června v 15 hodin na blatenském zimním stadionu. První 

večer je dramaturgicky věnován místním blatenským kapelám jako jsou Funkce Šroubu, Anča band, 
Battole, Zákaz uvolnění, Trachyt, Kabát revival a další.

Sobota jako hlavní festivalový den bude vyhrazen hostům přespolním. Hvězdou letošního Bla-
tenského festu je velmi oblíbená slovenská skupina Horkýže slíže. Zajímavé vystoupení pak slibuje 
česko-brazilská taneční groovová formace Tam-Tam Orchestra. Rockoví příznivci se dále mohou těšit 
na koncerty skupin  Dark Gamballe, HC3, Locomotive, Zvlášňý škola, Locomotive, Šanov I., NVÚ, 
Janis Joplin Revival, První hoře a mnoho dalších.

Nedělní „dofestivalování“ bude věnováno komornějším souborům jako je Nikola Brasko, Samhain, 
Křečové žíly a další.

Blatenský fest doplní i velmi zajímavý doprovodný program, jako je například výstava fotografií,
obrazů, loutkové divadlo (nejen pro děti), promítání kultovního filmu …Abude hůř. Novinkou letošního
festu, která potěší zvláště přespolní návštěvníky, je stanové městečko.

Kompletní festivalový program a další informace naleznete na www.blatensky-fest.cz
Blatenský fest 2008
Termín: 20.-22.6. 2008
Místo: Zimní stadion Blatná
Vstupenky:
Vstupné předprodej: 200 Kč
Vstupné na místě -  pátek (na místě):    100 Kč
          sobota (na místě):   240 Kč
                                pátek+sobota (na místě):  280 Kč
Počet předprodejních vstupenek je omezen a končí 18.6. ve 20 hod.
Vstupenky lze zakoupit v následujících předprodejních místech: 
Blatná - Hospoda U Datla, Restaurace Sokolovna, Březnice - Hospoda U dědy Jehu-

dy, Horažďovice - Info centrum,  Mirotice - Restaurace U Alše, Nepomuk – Coffee Shop,  
Písek - Divadlo Pod Čarou, Strakonice - Rokáč Křemelka, Hospoda Na Zborově, Volyně – Rakvárna.

Pro další informace, loga a fotografie v tiskové kvalitě kontaktujte:
Martina Žáková     Zdeněk (Strakapoud) Říha
Blatenský fest 2008 – mediální servis   Blatenský fest 2008 – organizátor
GSM ++ (420) 602 743 220   GSM ++ (420) 775 125 568
ICQ: 483 105 505    E-mail: strakapoud@blatna.net
SKYPE: etain07     www.blatensky-fest.cz
E-mail: martina.z@tiscali.cz

Ve středu 7.5. se jako každý rok konaly Jarní 
Blatenské hudební slavnosti spojené s oslavami 
osvobození. Každý rok se jich účastním, takže 
ani na těch letošních jsem nemohla chybět. Po-
časí se vydařilo, ale přesto jsem byla zklamaná. 
A z jakého důvodu? Nejen pro mě, ale i pro ostatní 
návštěvníky BHS to byl přístup zastupitelstva. 

Po vystoupení Blatenských mažoretek se ne-
čekaně z první lavice zvedlo zastupitelstvo města 
Blatné i s americkou návštěvou a čestnými hosty 
a odešlo. Že by je vystoupení dalších souborů 
nezajímalo? Škoda, přišli o to nejkrásnější: roz-
tomilé vystoupení nejmladších žáků obnoveného 
tanečního souboru ZUŠ - tanec waltz – a vy-
stoupení malých tanečnic a tanečníků na hudbu 
z filmu Pomáda a také vystoupení nejmladších
mažoretek TS Prezioso Sokol Blatná. Bylo to 
pro ně první vystoupení a nutno říct, že se jim 
v krásných kostýmech moc zdařilo. Však také 
sklidily velký obdiv a potlesk.

Program BHS zdaleka nekončil - následova-
lo vystoupení starších mažoretek TS Prezioso 
Sokol Blatná, vystoupení základních škol T. G. 
Masaryka a J. A. Komenského a ZUŠ Blatná - 
hudebních skupin Epidemie, Silence - díky i jim. 

Kdo někdy pracoval s dětmi a mládeží, ví, kolik 
úsilí a vlastního volného času musí vynaložit, 
aby se dostavily výsledky, jaké byly předvedeny 
v závěru BHS.

Vzpomínám na BHS před několika lety. To 
se vyhrávalo v centru města od rána a oslavy 
vyvrcholily v odpoledních hodinách před Labutí 
vystoupením mnoha souborů, a to i ze zahraničí. 
V současné době, kdyby nevystupovaly místní 
soubory ZUŠ, dvou ZŠ, Blatenských mažoretek 
a TS Prezioso Sokol Blatná, nevím, jak by oslavy 
dopadly. Určitě by si zasloužily větší pozornost 
zastupitelstva i blatenských občanů.

Co dodat na závěr? Pořadatelé by se měli 
zamyslet nad tím, jak obohatit program BHS 
a přilákat tím více lidí. Co třeba obnovit účinko-
vání souborů z okolí a ze zahraničních družebních 
měst (za peníze vyhozené třeba za zbytečné 
ohňostroje a fontánu) a uspořádat na večer BHS 
vystoupení blatenských skupin (a těch není málo) 
spojené s příjemným posezením u pivka, dobré 
klobásky či grilovaných specialit. Za pokus to 
stojí. Tak snad příští rok?

Ivana Loukotová, Blatná

Ohlas na Jarní Blatenské hudební slavnosti 2008Ladislav Stehlík

Pro poválečné období Stehlíkova díla je 
příznačná jeho tvorba věnovaná dětem. Motivy 
dětství mu byly dávno vlastní. Též nebylo náhod-
né, že první verše, které adresoval dětem, vepsal 
pod obrázky Mikoláše Alše. Knížka se nazývá 
„Od jara do zimy“ a vyšla v roce 1953. Stehlí-
kův hluboký vztah k Alšovi se naplno projevil 
už v básnické skladbě „Marina Alšová“ (1952). 
V roce 1953 ještě vychází další alšovská sbírka 
„Alšova vlast“, též věnovaná mladým čtenářům. 
Dalším oblíbeným malířem L. Stehlíka byl Josef 
Lada, jak dokazují „Ladovy veselé učebnice“, kde 
básník doprovází slovem kresby svého dlouhole-
tého přítele.   Pet.

Od�vy a obuv pro Vaše sportovní 
aktivity i všední den

Turistické a campingové pot�eby
Batohy, stany, spací pytle, karimatky,

va�i�e…
Prodej zna�ek:
VANS, HORSE FEATHERS, 
BLACK HOLE, AIRWALK,
MTHRFCKR, SALTROCK, 
FROZEN
UAX, DIRECT ALPINE, REJOICE,
DOLDY, COLEMAN
Nám�stí Míru 100 Blatná 388 01 
Tel. 607 82 22 62
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D�EVOKOV Blatná, a.s. se sídlem Vrbenská 25, 388 12 Blatná

1)  p r o n a j m e 
v areálu sídla firmy volné nebytové prostory o rozloze 300 m2. Tyto 
prostory jsou vhodné pro výrobní, montážní �i skladovací �innosti.
V prostorách je zajišt�no vytáp�ní, dodávka elektrické energie i samo-
statný p�ístup.

2)  p � i j m e
pro svoji rozši�ující výrobu pracovníky následujících profesí: 
��elektriká�e-údržbá�e – podmínka vyu�ení v oboru, praxe 
��truhlá�e – podmínka vyu�ení v oboru truhlá�, p�ípadn� tesa�
��svá�e�e – podmínka svá�e�ský pr�kaz (CO2)
��d�lníky do kovovýroby 
��d�lník pro obsluhu rámové pily – podmínka praxe v oboru 
��topená�e-instalatéra – podmínka vyu�ení v oboru, svá�e�. pr�kaz

Nabízíme:
��dobré platové podmínky 
��závodní stravování 
��týden dovolené navíc 
Nástup možný ihned nebo dle dohody. 

Kontakt:
Josef Hodonický – �editel spole�nosti 383412110, 602266961 
JUDr. Hana �áhová – osobní odd�lení 383412114, 603187676 

3)  n a b í z í 
po�ez kulatiny na katru: 

��jednoduchý po�ez – prkna, fošny 
��dvojitý po�ez – hranoly, st�ešní lat�
��prodej �eziva
��po�ez krovu dle p�edložené dokumentace 
��prodej paliva od katru 
��ost�ení pil 

Kontakt:
Miroslav Dovín, tel. 383412123, 603187348 

Semifinále Mistrovství ČR Fitness
Minulou neděli 11.5.2008 se naše nejmenší soutěžní skupina kadetek 

zúčastnila semifinále Mistrovství ČR Fitness v Kladně. Soutěž byla velice
pestrá, startovaly zde týmy různých tanečních stylů, např. hip hop, street 
dance, dance aerobic. Měly jsme možnost zde shlédnout skupiny, které 
reprezentují ČR na Mistrovstvích světa. Po tvrdém boji s těmi nejlepšími 
jsme obsadily hned dvě přední příčky. Formace pom-poms skončila na krás-
ném 4. místě. Ale to by nebyly naše kadetky, aby nestály na stupni vítězů. 
Se skladbou „Bomba Latina“ získaly 3. místo. A teď přichází ta správná 
bomba! Nejen že si odvezly nádherný pohár, ale také postupovou kartu na 
Mistrovství ČR, které se koná v pražské Sazka Areně! Takže jsme ve finále
a spnil se nám sen! Vystupovat před velkým publikem vedle světoznámých 
tanečních špiček. 

PREZIOSO řádilo v Kolíně
Dne 3.5.2008 se v Kolíně konal Národní šampionát sóloformací „O pohár 

ze zámku“. Naši TS PREZIOSO odjely reprezentovat Monika Lapková (sólo 
tanec) a Evelína Augierová (sólo baton). Obě ještě soutěžily v kategorii duo 
baton. Jelikož je tato soutěž velice oblíbená a má vysokou prestiž, zúčastnilo 
se jí mnoho mažoretek a „mažoreťáků“. V každé kategorii se startovalo ve 
dvou kolech zhruba o dvaceti soutěžících a do finále, které se konalo ještě
ten den, se mohla probojovat jen čtyřka nejlepších. Jako vždy tam TS PRE-
ZIOSO Sokol Blatná nemohlo chybět.

Evelínka se svým výjimečným sólem v rytmu Macareny se zasloužila 
o neuvěřitelné 2. místo! Monča to měla obzvláště složité, neboť ve své 
kategorii musela zkombinovat dva druhy náčiní (hůlku a třásně). Monička 
roztleskala celou halu a za svůj mimořádný výkon byla odměněna též stří-
brnou medailí! 

Zkuste si představit, co se dělo, když tyhle novopečené vicemistryně 
v sólech spojily své síly dohromady. To bylo teprve to pravé „řádění“! Prá-
vem si odnesly titul Mistryň Národního šampionátu „O pohár ze zámku“  
v kategorii duo baton a na krku zlatou medaili.

TS PREZIOSO se opět drželo svého hesla: „Přijely jsme, vyhrály jsme, 
odjely jsme.“

PREZIOSO TJ Sokol 
Blatná „vyprodává“ Sazka 

arenu !!!

S trenérkami.Zlaté duo.

Knižní novinky
FRANCIS, Dick; FRANCIS, Felix, Mrtvý dostih (nový detektivní román 

z dostihového prostředí).
BUBÍLKOVÁ, Zuzana, Celebrity (Pro hrdiny showbyznysu platí: svět-

ská sláva - polní tráva, ale televizní moderátorka Klára Fišerová jde svou 
vlastní cestou, ovlivněnou pestrým soukromým životem, oslnivým úspěchem 
i zákeřnou chorobou, kterou musí překonat. Románová fikce.).

Šimek, GROSSMANN, Povídky (známé povídky dvou geniálních 
českých, již nežijících, komiků, jejichž chytrý a laskavý humor nestárne 
a je aktuální i dnes).

CLARKE, Stephen, Už zase skáču přes Merde! (...Angličan v Paříži 
– po prvním roce malérů a několika kulturních šocích se Paul West stále 
ještě snaží naučit Francouze pít čaj o páté a hledá dál svou „osudovou 
lásku“. Obojí se však nečekaně komplikuje a Paul začíná mít podezření, že 
Francouzi doopravdy pocházejí z jiné planety. ..).

KESSLER, Leo , Hitlerova mládež útočí (Autor knihy  znovu prokázal 
svou schopnost barvitě, se smyslem pro dramatičnost a napětí, příblížit 
čtenářům kruté roky 2. světové války. Na válečné téma napsal dlouhou 
řadu knih. V příbězích frontových vojáků i důstojníků přitom vycházel 
z vlastních zážitků a materiálů získaných přímo na bojištích, neboť sám 
peklo této války prožil.)
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  Někteří studenti naší školy 
navázali kontakty s absolventy, 
kteří studují a pracují ve Skot-
sku. V rámci aktivit projektu 
Comenius se snažíme najít 

odpověď na otázku 
„Jak nás škola připravuje na budoucí povolání 

a jaké máme uplatnění v Evropě“.
O tom, že život není jen práce a povinnosti, nás 

přesvědčuje Roman Kutlák, absolvent SOŠ  roku 
2004, oboru Elektronické počítačové systémy. 

Roman studuje na University of Aberdeen  
obor, z něhož maturoval před lety na SOŠ. Do-
sahuje vynikajících výsledků. Poslal nám článek 
o svých zážitcích z vikingského festivalu. Na 
jeho překladu jsme pracovali společně při hodině 
angličtiny.

(S některými slovíčky  nám neporadil ani 
slovník, a tak nám např. Roman vysvětlil, že Jarl 
je velitel, něco jako titul, že wee znamená little=-
malý, slovo hodně používané v Glasgow…)

Z Romanových zpráv je zřejmé, že naše škola 
mu dala dobrý základ pro život. Jeho velkým 
celoživotním zájmem jsou počítače, ale zajímá se 
i o historii a kulturu země, která je jeho dočasným 
domovem. 

Zde je malá ukázka z Romanova článku 
o vikingském festivalu Up – Helly – Aa 2008,          
jehož se zúčastnil. Překlad je kompletní. Více 
najdete na www.kutlak.me.uk.

Up-Helly -Aa 2008

Viking festival in Lerwick, Shetland 
Monday, January 28 Aberdeen 
When I was surfing the net the other day, 

I stumbled across an old tradition called Up-Hel-
ly-Aa. It is an viking festival, celebrated mainly 
in Shetland. I didn’t exactly know, where it came 
from, but I wanted to see it. During the festival, 
people are organized into squads. Each squad 
has it’s won costumes and at night, all the squads 
march through the town. Each member also car-
ries a torch. They also drag a galley, which is to 
be burned at the end of the  procession. The main 
squad is called the Guizer Jarl’s Squad and the 
main guizer is called Jarl. There is a committee 
which you must be part of for fifteen years before 
you can be a jarl, and only one person is elected 
to this committee each year. 

Me and Martin were aboard the ship, waiting 
to start our journey to Lerwick. Lerwick is a wee 
town up in Shetland. It´s port is the main link 
between Shetland and Orkney. It´s a small town 
full of friendly people…….

Překlad:
Up-Helly- Aa 2008
Vikingský festival v Lerwicku, Shetlandy
Pondělí 28. ledna – Aberdeen

Jednoho dne jsem surfoval na internetu, když 
jsem narazil na starou tradici zvanou Up-Helly-
-Aa. Je to vikingský festival, slavený především 
na Shetlandech. Přesně jsem nevěděl, odkud 
pochází, ale chtěl jsem ho vidět. Během festivalu 
se lidé organizují do oddílů (squads). Každý od-
díl má vlastní kostým, v němž večer pochoduje 
městem. Každý člen také nese pochodeň. Za 
sebou táhnou galéru (vikingská válečná loď), 
která má být na konci procesí zapálena. Hlavní 
oddíl se nazývá Guizer Jarl´s Squad a jeho velitel 
se jmenuje Jarl. Je vytvořen výbor, jehož členem 
musíte být patnáct let před tím, než se můžete stát 
velitelem. Každý rok se do tohoto výboru volí 
pouze jedna osoba.
19:00 hod

Martin a já  jsme se nalodili a čekali na vyplutí 
do Lerwicku, což je městečko na Shetlandech. Je 
to přístav na hlavní spojnici mezi Skotskem a Ork-
neyemi. Je to malé město plné přátelských lidí. 

Úterý 29. ledna – 10:00 hod
 První Vikingy jsme potkali krátce po příjezdu 

do Lerwicku. Jejich kostýmy byly tak skutečné 
a precizní, že bylo potěšením se na ně dívat.

Co bylo dál? 
Hlavní skupina a skupina juniorů pochodovaly 

z centra na pláž, kde  si je diváci mohli vyfotit. 
Poté skupina starších odešla a začala se připravo-
vat na večerní show. Mladší Jarl odešel od školy 
do nemocnice, aby tam potěšil starší občany. 

19:30
Obřad začal a my se dívali, ohromeni počtem 

lidí účastnících se této velké události. Muselo tam 
být na tisíc lidí  a všichni nesli pochodně. Přestože 
teplota byla sotva nad nulou, lidé se náramně 
bavili. Na konci průvodu měla být  vikingská 
galéra  zapálena.
Spalte to!

Hlavní oddíl chodil kolem galéry a zpíval Pí-
seň galéry (Galley Song). Poté hodili své pochod-
ně na galéru a zapálili ji. Zbytek členů se k nim 
připojil. Když galéra shořela, čety odcházely do 
hal, kde následovala show. 

Show začíná
Ve městě je několik hal. Každá je plná nedo-

čkavých diváků čekajících na příchod oddílů. 

Letos jich bylo kolem padesáti. Každý oddíl 
vystupuje v každé hale, což dává docela dobrou 
představu o tom, kdy tak asi může  festival skon-
čit.  (Show skončila kolem osmé ráno.)
Závěrem

Neměli  jsme šanci navštívit některé haly, a tak 
se o to pokusíme příští rok. Lístky budou nejspíš 
vyprodány už  v polovině léta, ale doufám, že 
budu mít  štěstí, abych je sehnal.

Poznámka
Moje osobní zkušenost z cesty lodí je: Vezměte 

si nějaké prášky na mořskou nemoc! Přestože  loď 
byla sto metrů dlouhá, vlny byly neuvěřitelné.

Šťastnou cestu, Roman
Přeložili a zpracovali maturanti  třídy 4.B 

SOŠ v Blatné
Tento projekt byl realizován za finanční pod-

pory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá 
výlučně autor. Publikace nereprezentují názory 
Evropské komise a Evropská komise neodpovídá 
za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

PROJEKT COMENIUS NA SOŠ V BLATNÉ

Pro podnikatele
Stále více občanů se dotazuje úředníků 

městského úřadu na kontakt na  poskytova-
tele služeb a na výrobce různých drobných 
výrobků. Město Blatná zvažuje vydání bro-
žury s uvedením kontaktu na Vás, členěné 
podle oborů činnosti. Můžete také nabídnout 
volnou kapacitu např. výrobní, skladovací, 
nebytových prostor  a strojního zařízení. V pří-
padě malého  zájmu tj. méně než 30 zájemců 
by kontakty uvedlo na webových stránkách 
Města  Blatná. 

Pokud máte zájem o zveřejnění kontaktu 
na Vás, zajděte na Živnostenský úřad Blatná 
do konce měsíce června tohoto roku (tř. T.G. 
Masaryka 520, vedle základní školy T.G.M.)

Zveřejnění je zdarma
Pro informaci uvádíme úřední hodiny
pondělí a středa 7.30 – 12.00  13.00 – 17.00
pátek      7.30 -  10.30

Marie Mikyšková 
Živnostenský úřad Blatná
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Oslavy osvobození a Blatenské hudební slavnosti 2008 
ve fotografii
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Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:    čt 15 - 18 hod.
     pá 15 - 18 hod.
     so (liché týdny 8-11 hod.)
     nebo po tel. domluvě

Hajany 15  Tel.: 383 420 053
   mob. 604 566 214

     Střední odborné učiliště 
             BLATNÁ 

                U Sladovny 671, 388 16

  Nabízíme provedení těchto prací:

● opravy traktorů a zemědělských strojů
● opravy osobních automobilů včetně  
  elektroinstalace a karoserií

● seřízení podvozku a brzd na počítačo-     
  vém zařízení

● diagnostika tlumičů
● kontrola veškeré elektroniky vozidla
● měření emisí zážehových a vznětových  
  motorů

● veškeré práce pneuservisu
● servis klimatizace vozidel
● příprava vozidel na technickou kontrolu
● zámečnické a soustružnické práce
● základní kurzy svařování, doškolování a  
  přezkušování svářečů

● ubytovací a stravovací služby

Příjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod. - 
p. Sýkora, p. Braun, tel 383 412 335, 

383 412 333

D a l š í  i n f o r m a c e :
tel.: 383 412 320

info@soublatna.cz,
www.soublatna.cz
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CENTRUM KOMPLEXNÍ 
PÉČE

MUDr. Chvalové
● trvalá úprava váhy 
    vhodné i pro vyšší nadváhu
● úprava stravovacích návyků
● cílená výživa pro sportovce
● prevence civilizačních chorob    
   bez použití léků
● instruktážní poradenství péče  
   o pleť a líčení

Konzultace Centrum MUDr. Chvalové
Tel: 605 101 667
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PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE, STŘEŠNÍ OKNA
HLINÍKOVÉ DVEŘE A OKNA, ZIMNÍ ZAHRADY

Dodáváme -  5 a 6ti komorové profily ALUPLAST se 3 těsněními
   - izolační dvojsklo s Ug=1,1Wm2K
   - kování ROTO s bezpečnostním prvkem a mikroventilací

Zajist íme   - demontáž, montáž, stavební začištění
   - parapety vnitřní i venkovní, žaluzie
   - financování pro soukromníky i bytová družstva
 
Kontakt     - stavebniny pod rybníkem Pustý – 
   p.Šimeček
   mobil 731 150 080
   fax 383421423, 313549389
   e-mail: blatna@dynal.cz
   www.dynal.cz,    www.zimnizahrady.biz

Tel.: 383 422 426
mobil: 607 760 407

Te l . :  3 8 0  4 2 3  6 3 4
m o b i l :  6 0 7  7 6 0  4 0 7

KRMIVA MAŠEK
sm�si ZZN + další krmiva pro: 
psy, ko�ky, dr�bež, ovce, holuby, 
králíky, prasata, kon�, skot, kapry

NEJNIŽŠÍ CENY 
Po 8-16;Út-Pá 8-15;So 9-11 
dovezeme – objednávejte na 
�383423982; 736767624
prodejna v areálu sila Blatná 

Sádrokarton - Izolace 
Nejvýhodn�jší ceny - slevy pro 
stavební firmy a montážníky; 
nejširší nabídka p�íslušenství;

doprava v míst� zdarma. 
Otevírací doba: 

Po-Pá 7 – 16  (10-13 rozvoz) 
Sobota 8 – 11, jindy po tel.dohod�
Tel. 777 268 264, fax 383 421 078 

takogips@seznam.cz
Plze�ská 314, naproti lihovaru, Blatná 

INSTALATÉRSKÉ A TOPENÁŘSKÉ 
PRÁCE

 

P ro v á d í m e :
▪ Veškeré vodovodní a kanalizační rozvody
▪ Renovace a opravy rozvodů vody,   
   kanalizace 
▪ Rozvody topení z mědi
▪ Podlahové topení
▪ Výměna radiátorů
▪ Čistění kanalizace elektronickým perem
▪ Zdarma návrhy koupelen

Kontakt :
Lukáš Merhaut        Jan Kyznar
Riegrova 771                    Šilhova 1027
Blatná          Blatná
Tel : 608 921 765         Tel : 777 850 822
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Program kina - květen 2008

 ULTURNÍ KALENDÁŘK
Sobota 17. května - fara Blatná - 10,00 
- 16,00 hod.

„Dětská vikariátní pouť “ - 
Stavitelé mostu
 Program : 10,00 hod. Mše svatá - účast otce  

biskupa Pavla Posáda
11,00 hod. Svačina
12,00 hod. 1. část programu - stavba mostu
14,00 hod. 2. část programu - hry a pozná-

vačky
16,00 hod. Vyhodnocení  skupin a   požeh-

nání

Středa 21. května – zámek – 10,00 hod.
ABSOLVENTSKÝ KONCERT  
ŽÁKŮ  ZUŠ
pro školy

Čtvrtek 22. května – zámek – 17,00 hod.
ABSOLVENTSKÝ KONCERT  
ŽÁKŮ ZUŠ
pro veřejnost

Čtvrtek 22. května – sokolovna – 8,45 a 10,00 
hod.

Pořad pro MŠ a ZŠ
PRAŽSKÉ  POVĚSTI
Účinkuje Eva Hrušková a Jan Přeučil

Pátek 30. května – zimní stadion Blatná 
– 19,30 hod.

Koncert
LUCIE  BÍLÁ a skupina Petra 
Maláska
Nenechte si ujít  j e d i n ý   koncert Zlaté 

slavice v Jižních Čechách !!! 
Poslechnout si můžete její největší hity – Lás-

ka je láska, eSeMeS, Amor magor, Jsi můj pán, 
Čarodějka, …

Vstupenky v předprodeji na odd. kultury

Pátek 30. května – neděle 1. června 
– sokolovna

9. BLATENSKÉ TANCOVÁNÍ
s výukou country tanců

Přehlídka jednotlivých souborů se uskuteční 
v sobotu ve 20,00 hod.

Pořádá SRPDŠ ZŠ TGM ve spolupráci s MěÚ 
Blatná – odd. kultury a tanečním kroužkem PRIM 
při ZŠ TGM v Blatné

Kontakt: ZŠ TGM  383 422 484

Výstavy: 
V měsíci dubnu a květnu probíhá v předsálí 

kina Blatná výstava fotografií
JAROSLAVA KADLECE  pod názvem
„JAK TO VIDÍM JÁ“
Verše – PETR ŠULISTA
Otevřeno v době kulturních programů kina 

Blatná

Městské muzeum Blatná
TOLERANCE ´95 – výstava 
obrazů a soch
Otevřeno denně mimo soboty 9 – 12,  13 

– 16 hod.
Výstava potrvá do 15. června 2008

Městské muzeum Blatná – 29. května
KOUZLO HRAČEK
Otevřeno: květen – červen denně mimo soboty  

9 – 12,  13- 16 hod.
 červenec – srpen denně mimo pondělí  9 – 12,  

13 – 16 hod.
Vernisáž výstav ve středu 28. května od 18,00 

hod.
Výstava potrvá do 17. srpna 2008

Sport: 
Neděle 25. května 

MEMORIÁL  CHRISTIANA  
BATTAGLII o pohár starosty 
města 
pod záštitou senátora Ing. 
Josefa Kalbáče
5. ročník silničního cyklistického závodu 

okolo blatenského nádraží za účasti profesionál-
ních závodníků, zařazený do seriálu Jihočeské 
amatérské ligy

Prezentace: 8,30 – 10,00 hod.
Start: I. kat. v 10,30 hod. – restaurace Jubi-

leum

Sobota 31. května 
CYKLISTICKÝ DISNEYLAND  
aneb DĚTSKÝ DEN NA KOLECH
10. ročník závodů a soutěží pro mládež
Prezentace: zimní stadion 8,30 – 9,00 hod.
Start: 9,15 hod.
Odpoledne: Závody okolo letiště v Tchořo-

vicích
Prezentace: 13,30 – 14,00 hod.
Start: 14,15 hod ve spodní části letiště

Připravujeme na červen: 
Kontrabasová soutěž F. Simandla 
Slovenský víkend
Blatenský festival
Blatenská růže – výstava
L. Stehlík – kresby 

Neděle 4. 5. ve 20:00 hod.
Akční, krimi USA, 2007, 157 minut, s ti-

tulky
AMERICKÝ GANGSTER
/Bontonfilm/                  dvojprogram
Pýcha předchází pád i v mafii.
Kriminální drama od Ridleyho Scotta s Denze-

lem Washingtonem a Russellem Crowem. Příběh 
začíná v New Yorku šedesátých let. Frank Lucas je 
šoférem jednoho z gangsterských bossů, ale brzy 
pochopí, jak důležité je pracovat pro sebe... 
Vstupné 60,- Kč        Mládeži do 15 let nevhodné
Středa 7. 5. v 19:00 hod.

Historický, melodrama USA, 2007, 139 minut, 
s titulky

LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY
/Bontonfilm/                    dvojprogram
Melodrama z konce 19. století. 
Filmová adaptace známého románu latinsko-

-amerického spisovatele Gabriela Garcíi Márque-
ze. V hlavních rolích Giovanna Mezzogiorno 
a Javier Bardem. Florentino miloval Ferminu, 
ona se ale provdala za jiného... 
Vstupné 60,- Kč       Mládeži do 15 let nevhodné
Pátek 9. 5. ve 20:00 hod.

Drama Kanada, Velká Británie, 2006, 112 
minut, s titulky

SNĚHOVÝ DORT
/Hollywood/
Přátelství muže unikajícího své minulosti. 
Snow Cake je příběh o lásce, přátelství a ne-

ortodoxním vztahu muže unikajícím své minu-

losti, autistické matky, která se musí vyrovnat se 
ztrátou své dcery, a vášnivé ženy držící si lásku 
dostatečně od těla. 
Vstupné 60,- Kč         Mládeži přístupno
Středa 14. 5. v 19:00 hod.

Drama Francie, Německo, Nizozemí, Palesti-
na, 2005, 90 minut, s titulky

RÁJ HNED TEĎ
/35 mm/
Sebevražedný atentát.
Dva palestinští muži, kamarádi od dětství, jsou 

vybráni pro sebevražedný atentát v Tel Avivu.
Vstupné 55,- Kč       Mládeži do 15 let nevhodné
Pátek 16. 5. ve 20:00 hod.

Sci-fi, thriller USA, 2008, 88 minut, s titulky
JUMPER
/Bontonfilm/
Mutant, který uměl rychle skákat. 
Jak genetická úchylka dovolila jednomu oby-

čejnému Američanovi teleportovat se neuvěřitelně 
rychle z místa na místo. 
Vstupné 65,- Kč        Mládeži do 12 let nevhodné
Neděle 18. 5. ve 20:00 hod.

Sci-fi, thriller USA, 2007, 84 minut, s titulky
MONSTRUM
/Bontonfilm/
Krvavý útok na New York. 
Na New York útočí neznámá monstra, doplatí 

na to obyčejní obyvatelé. 
Vstupné 60,- Kč    Mládeži do 15 let nevhodné
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 PORTS Volejbalistky TJ Sokol Blatná 
vítězkami okresního přeboru žen!

Výsledky soutěže OP-ŽENY-2007/08
7. kolo
 73 TJ Fezko „C“ Strak.- S.Radomyšl  2 : 0  (12, 13) 
 74 S.Volyně - TJ ČZ Strak.   2 : 0  (15, 13) 
 75 S.Radomyšl - TJ ČZ Strak.   2 : 1  (22, -16, 9)
 76 TJ Fezko „C“ Strak. - S.Volyně  2 : 1  (15, -21, 12)
 77 S.Volyně - S.Radomyšl   2 : 0  (13, 15) 
 78 TJ ČZ Strak. - TJ Fezko „C“ Strak.  0 : 2  (-9, -6) 
 79 TJ S: Blatná - Záboří Žížaly  2 : 0  (13, 12) 
 80 TJ Fezko „S“ Strak. - TJ S.Katovice  2 : 0  (18, 16) 
 81 Záboří Žížaly - TJ S.Katovice  0 : 2  (-17, -22)
 82 TJ S: Blatná - TJ Fezko „S“ Strak.  2 : 0  (18, 20) 
 83 TJ Fezko „S“ Strak. - Záboří Žížaly  2 : 0  (16, 12) 
 84 TJ S.Katovice - TJ S: Blatná  0 : 2  (-10, -10)

Tabulka soutěže 
1. TJ S: Blatná  21 18   3 37 : 8 39
2. TJ Fezko „C“ Strak.  21 18   3 37 : 9 39
3. S.Volyně   21 13   8 27 : 18 34
4. TJ Fezko „S“ Strak.  21 11 10 23 : 23 32
5. TJ ČZ Strak.  21   9 12 23 : 26 30
6. S.Radomyšl  21   8 13 17 : 30 29
7. TJ S.Katovice  21   6 15 17 : 31 27
8. Záboří Žížaly  21   1 20   5 : 41 22

Turnaj mladších 
přípravek

Fotbalový oddíl TJ Blatná uspořádal dne 1. 
5. 2008 v letošním roce již třetí turnaj. Po turnaji 
mužů a dorostenců se tentokrát dočkalo mužstvo 
mladších přípravek, tedy ročníky 1999 a mladší. 
Fotbalového turnaje se zúčastnila mužstva Oseka, 
Blovic, Horažďovic, Chanovic, Milevska, Vodňan 
a samozřejmě družstvo pořádajícího oddílu. Týmy 
byly nalosovány do dvou základních skupin, ze 
kterých systémem „každý s každým“ do semifiná-
le postoupily týmy Milevska, Oseka, Horažďovic 
a Vodňan. Zbylé týmy se pak vzájemně střetly ve 
skupině o 5. – 7. místo. Po napínavých utkáních 
v semifinále se do finále probojovala mužstva
Vodňan a Milevska, kde po velmi nádherném 
a urputném boji zvítězilo Milevsko poměrem 1:0. 
Zbývá dodat, že bronzovou medaili vybojovali 
mladí fotbalisté z Horažďovic. Poté již mužstva 
přebrala od pořadatelů diplomy, poháry a medaile 
a všichni hráči, kteří se zúčastnili turnaje, navíc 
dostali za odměnu spoustu sladkých cen.  Pořá-
dající oddíl ještě vyhlásil 2 individuální ceny, 
kdy nejlepším gólmanem turnaje byl zvolen 

Martin Boška z Vodňan a nejlepším střelcem Jan 
Veselovský z Blovic (autor 6 -ti branek). Turnaj 
se velmi vydařil, zápasy sledovalo mnoho diváků, 
počasí fotbalu také přálo, takže jedinou kaňkou 
turnaje bylo odhlášení Katovic krátce před začát-
kem turnajem (lichý počet účastníků), což tento 
oddíl pořadatelům provedl již podruhé.

Poděkování za vzornou reprezentaci oddílu 
patří našim nejmenším borcům, kteří nastoupili 
v tomto složení: Burian Matouš, Karlíková Adé-
la, Tvrdý František, Míka Pavel, Kouba Štěpán, 
Vonášek Jakub, Maleček Jonáš, Uldrich Michael, 
Říha Jiří, Kareš Kryštof, Faja Filip, Barát Matěj, 
Dráb Matěj a Geyval Patrik.

Pořadatelé děkují sponzorům, díky jejichž 
podpoře se podařilo zajistit pro všechny týmy 
hodnotné ceny.

Město Blatná, Elektro Jankovský, MBM 
Milan Žíla, Pekařství p. Vrána, CK Janeta, La-
hůdky-Drůbež p. Jaroš, Potraviny p. Posavád, 
Maso-Uzeniny Janota, Nábytek Milan Bláha, 
Zverex pí. Milotová, Ovoce-Zelenina Šourek, CA 
Yvetta, Autodíly p. Bláha, Halidrinks, Drogerie 
Drnek, Květinářství pí. Vítková, Drogerie F. 
a M. Blovský. 
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