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Čtrnáctideník Cena 7,- Kč

Občanské sdružení Nobiscum Humanitas Vás zve na

SLOVENSKÝ VÍKEND
ve dnech 6. - 8. června

na zámku Blatná
s tímto programem:

pátek 6. června: slavnostní zahájení víkendu za účasti oficiálních hostů
    koncert mladých slovenských interpretek
    od 20.30 hraje skupina Křečový žíly

sobota 7. června 10.00 otevření výstavy fotografií Karola Benického
    11.00  vystoupení folklorního souboru z Važce
průběžně výstavy a prodej slovenských výrobků, ochutnávka a prodej slovenských sýrů, jídel, vín, 
výstava Jana Hály a Karola Benického
    12.30 – 15.00 vystoupení různých souborů ZUŠ Blatná
    15.00 ochutnávka vín Jána Hacaje z Pezinku
    16.00 vystoupení folklorního souboru z Važce
    17.30 promítání filmu režiséra Jána Sebechlebského Skutečný život na zámku  
              a beseda s režisérem
    19.30 řízená ochutnávka vín Jána Hacaje
    20.30 volná zábava, hudba, tanec

neděle 8. června 10.00 pokračování výstav, prezentace a prodeje výrobků, jídel a vín
    11.00 poslední vystoupení souboru z Važce
    12.30 soutěž o Slovensku pro děti
    14.30 ukončení programu, odjezd účastníků

Akce byla podpořena grantem Jihočeského kraje, Městem Blatná, koná se ve spolupráci a 
za podpory Slovenského institutu v Praze, Klubu slovenské kultury v Praze a pod záštitou 

radního Jihočeského kraje pana Ing. Pavla Pavla
Podrobnosti o programu uvnitř listu
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 KTUALITYA

MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ
Zahradnická 171, 388 01 Blatná

tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321
e-mail: m.policie@mesto-blatna.cz

http://www.mesto-blatna.cz

Ředitelství Základní umělecké školy v Blatné
J. P. Koubka 4  -  388 01 Blatná  -  tel.,  

fax: 383 422 536,   email: zus@blatna.net

vypisuje

VÝBĚR  ŽÁKŮ
pro výuku do přípravných ročníků ZUŠ pro 

obory:  hudební,  výtvarný a taneční.
Výběrové řízení se uskuteční v měsíci červnu 

v ředitelně školy (1. patro, dveře č. 16) ve 
dnech:

16. června – 20. června 2008 10:00 hodin
- 16:00 hodin 

Dále přijímáme žáky ze základních škol z 1.  
a 2. ročníku. Zájemci o výtvarný obor si přine-

sou s sebou výtvarné práce.
Rodiče se dostaví s dětmi.

Mgr. Josef Škanta
ředitel školy

V Blatné 14. května 2008

Městská policie má schránku 
důvěry

Pro občany Blatné, ale i blízkého okolí zavedla 
Městská policie Blatná tzv. schránku důvěry. 
Víme, že mnohé lidi, kteří například najdou ztra-
cené doklady, klíče nebo i peněženku, odradí od 
jejich vrácení úřední proces, který by je čekal na 
policejní služebně nebo na úřadě. Nálezci totiž 
zpravidla nemají chuť ani čas vysvětlovat stráž-
níkům či úředníkům, jak a kde písemnost nebo 
věc našli. Sázka na zaručení anonymity nálezcům 
prostřednictvím schránky důvěry je dokonalá. 
Je to také jedna z možností, jak navázat bližší 
kontakt strážníků s občany,  přiblížit lidem práci 
městské policie a snahu pomoci jim v některých 
pro ně nepříjemných situacích.

Proto byla minulý týden jedna taková schránka 
nainstalována v blízkosti hlavního vchodu do 
budovy radnice města. Konkrétně je tato schránka 
umístěna na zděném pilíři oplocení radnice, a to 
vlevo od informační vývěsky městské policie.

To vše však neznamená, že do schránky mohou 
být vhazovány pouze nalezené doklady, peněžen-
ky a klíče, ale uvítáme i různé podněty a požadav-
ky týkající se městské policie. Obsah schránky bu-
dou strážníci pravidelně vybírat, případné podněty  

neprodleně řešit 
a nebo je ná-
sledně postoupí 
kompetentním 
odborům měst-
ského úřadu.

Věříme, že 
mnozí občané 
tuto službu uví-
tají a byli by-
chom moc rádi, 
kdyby celková 
činnost městské 

policie nebyla nadále brána  pouze jako „zbytečné 
utrácení peněz daňových poplatníků“.

Velitel strážníků, Městské policie Blatná, 
Petr Vaněk

SKLENÁŘSTVÍ A RÁMOVÁNÍ OBRAZU 
V NOVÉ PROVOZOVNĚ !

Sklenářství a rámování obrazů pana Trávníčka 
se v květnu přestěhovalo 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
- výrobu nábytkového skla, zrcadel
- výrobu akvárií, terárií a vitria
- izolační dvojskla
- zastřešení bazénů a pergol
- pasparty
- rámování obrazů a obrázků
- plátna a napínací rámy pro malíře
PŘIJÍMÁNÍ ZAKÁZEK OD 3.ČERVNA NA 

NÁMĚSTÍ MÍRU 209 V PRODEJNĚ LIDOVÉ-
HO ŘEMESLA „U SVATĚ KATEŘINY“

Od příštího týdne můžete objednat i vyzved-
nout drobnou zakázku - zarámování obrazu i ob-
rázku v naší prodejně na náměstí Míru. Pokud se 
bude jednat o zasklívání oken i jiné sklenářské 
práce, bude lépe, když navštívíte přímo provo-
zovnu v bývalé STS.

V těsném sousedství se nachází provozovna.
ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁŘSTVÍ MACH

Výroba: kuchyně, vestavěné skříně, interiéro-
vý nábytek, dveře, schody

Prodej: laminátové desky,, MOF desky (s mož-
ností rozřezání), pracovní desky

Tel.: 723 430 187
Drobné výrobky z této truhlárny najdete také 

v našich prodejnách.

Jak jistě již víte z minulých čísel v současné 
době má lidové řemeslo otevřeny prodejny:

- ZÁMEK BLATNÁ (nádvoří) -  denně mimo 
pondělí 10.00 - 16.00 + PUJČOVNA LODĚK

- ZÁMEK LNÁŘE (pokladna) - soboty a ne-
děle 10.00 - 16.00

- NÁMĚSTÍ MÍRU U SV. KATEŘINY út.-pá  
10.00 - 17.00, so 9.00 - 13.00

NÁŠ TIP NA ČERVEN : pečící - grilovací 
kameny

                          ------------------
NEZAPOMEŇTE, že sklářská huť z Bělčic 

má u nás svoji prodejnu.  Historické sklo i ostatní 
u nás koupíte za ceny od výrobce.

UPOZORŇUJEME, že pro rostliny ze za-
hradnictví U VIKLANU musíte opět do Kadova. 
Na přání vám vyřídíme pouze objednávku.

Eva Fučíková, lidové řemeslo

Pozvánka na 
výstavu

Šestý květnový den proběhla v galerii Měst-
ského muzea v Blatné vernisáž ojedinělé výstavy 
uměleckého seskupení Tolerance 95. Výstavu 
zahájil úvodním slovem Mgr. Karel Petrán, ředitel 
muzea. Po hudebním vystoupení Křečových žil 
se ujal představení výtvarné skupiny jeden z vy-

stavujících, Josef Achrer. 
Mezi vystavované expo-
náty – obrazy a grafiky, se
řadí díla Jaroslava Bartoše, 
Jana Kanyzy, Jaroslava 
Kříže, Václava Menčíka, 
Jana Antonína Pacáka, 
Rudolfa Riedlbaucha, Jana 
Šafránka a Jana Gablera. 

Vystavené sochy jsou z autorské dílny Otty Su-
kupa. Vernisáž se setkala s hojnou účastí z řad 
veřejnosti, což ocenili přítomní autoři, stejně jako 
útulnost galerijních prostor, v nedávné době měs-
tem vybudovaných. Výstava je přístupná denně 
mimo soboty od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin až 
do 15. června tohoto roku . Václav Cheníček

Zloba, Otto Sukup.

Z vernisáže – zleva Karel Petrán, Rudolf Riedel-
bauch, Josef Achrer, Jaroslav Bartoš.

Den pro obnovitelné 
zdroje energie

V Českých Budějovicích se 5. června 2008 
uskuteční akce s názvem Den pro obnovitelné 
zdroje energie, která je společným projektem  
téměř deseti organizací pod záštitou hejtmana 
Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka. 
Bližší informace naleznete na 

www.calla.cz/DOZE2008
Mgr. J. Kratochvílová, project manager
 E-mail: jana@eccb.cz
URL: http://www.eccb.cz
Tel.: +420 387 312 580
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Ján Hacaj  
je vystudovaný vinař, 
spolu s bratrem Vladi-
mírem vlastní v Pezin-
ku firmu Hacaj, s.r.o.,
jejíž specialitou je vý-
roba sektů vyrobených 
klasickou metodou 
druhotného kvašení 
přímo v lahvích a vin-
ná turistika. 

A co říká Ján Hacaj o víně?
„Víno se u nás v rodině nikdy nepovažovalo za 

zdroj alkoholu, vždy bylo součástí gastronomie. 
Pohárek kvalitního vína k obědu nebo k večeři 
neodmyslitelně patří. Jako čistý přírodní nápoj 
na zlepšení trávení a jeden z nejzdravějších ná-
pojů vůbec. 

Takže s vínem jako něčím ušlechtilým jsem 
se setkával od malička. S postupem času mě za-
čala fascinovat ta nejnáročnější oblast vinařství, 

Koho také uvidíte na slovenském víkendu
Režisér  Ján  Sebechlebský

je autorem asi 
60 publicistických 
programů, 20 umě-
leckých dokumen-
tů, hrané tvorby 
a nejúspěšnejšího  
seriálu TV NOVA  
- Ordinace v růžo-
vé zahradě.

Narodil se v Ži-
aru nad Hronom 
jako nejstarší syn 

ze 4 dětí. Jaká cesta vedla chlapce ze středního 
Slovenska do uměleckého světa filmu?  Příamo-
čará nebo klikatá?

Na gymnáziu nedostal doporučení na FAMU 
– rok pracoval v STV v Bratislavě –nejprve jako 
kulisák,  potom jako asistent kamery. Na festivalu 
amatérské filmové tvorby získal první cenu.

Z  televízie už doporučení dostal a napoprvé 
byl přijat na FAMU- kde spolu s Odřejem Troja-
nem byli jediní studenti hrané režie v ročníku

Úspěchy se dostavily už na FAMU – ab-
solventský film – Strašidelný dům, získal cenu 
literárního fondu za scenář, režii a kameru. 
Absolventská TV inscenace Žebrácka opera byla 
vybrána do soutěže na festival – Zlatá Praha.  

První TV inscenace Ohnivé námluvy na seba 
nenechala dlouho čekat. /na ní spolupracuje s ka-
meramanem Mirom Gáborem a Tomášem Žižkou 
–scéna a kostýmy.

České veřejnosti je zapsán v povědomí hod-
notnými publicistickými a uměleckými dok. filmy
hlavně z programů společnosti FEBIO

GEN  13 dílů např.Martin Doktor- kanoista, 
Jiří Bárta-animovaný režisér, Josef Krofta –div. 
režisér,  David Radok- operní režisér, Helena 
Vondráčková - zpěvačka   

JAK SE ŽIJE....Hasičům, Holičům,  Učitelům   
tance, Kurýrům, V kanále, Vesnickým farářům,  
Varhaníkům….celkově 18 dílů.

Na těchto dokumentech spolupracoval s ka-
meramanem Miro Miloslavjevičem 

ZPOVĚĎ  7 dílů   J.M.Veselý – Dobrodruž-
ný mnich,  K.V. Český Casanova 2500 žen,   
V. Neckář – Příběh zpěváka.

VIDEOKLIPY  -  M. Žbirka – 22 dní,  
Ty a ja  

OCENĚNÉ DOKUMENTÁRNÍ FILMY – 
Kopečkářky – cena na FF v Plzni, Prezentace 

ČR v New Yorku a Los Angeles
Skutečný život na zámku -  Prezentace ČR 

v New Yorku a Los Angeles
Mallorka-  cena na MFF v polské Lodži
Poselství Pražských věží a zvonů – cena PRIX  

NON  PEREANT  2005
CESTOMÁNIE –  Bretaň, Korzika, Švédsko, 

Dánsko, Chorvatsko, Petrohrad, , Estonsko….. 

Co vědí naše děti 
o Slovensku? 

Rozumí slovensky? 
Pro nás, kteří jsme vyrůstali v Českosloven-

sku, bylo samozřejmé, že se v rádiu i televizi mlu-
vilo česky i slovensky, Slovensko nebyla cizina 
a o Tatrách jsme se učili stejně jako o Šumavě. 

Dnes sice mezi námi jsou hranice, ale Slo-
váci nám jsou stále velmi blízcí a dobře jim 
rozumíme. 

Platí to ale i pro děti? Vědí, co je čučoriedka 
nebo ťava? Znají slovenské pohádky? Literaturu? 
Historii? Význačné postavy?

Zkusíme se přesvědčit! Na závěr Slovenského 
víkendu, v neděli 8. června po posledním vystou-
pení folklorního souboru z Važce bude v zámku 
soutěž pro děti (různých věkových kategorií) 
o Slovensku. Samozřejmě o ceny.

výroba sektů. Neboť zatím co víno se pije běžně, 
sekt má stále punc výjimečnosti. 

Na sektech mě fascinuje také zvláštní a nároč-
ný způsob výroby. Vyrábět je klasickou metodou 
považuji za výzvu: první jsem vyrobil ještě za 
studia na vysoké škole v roce 1984 s bratrem pro 
sebe a první dávku na trh jsme dodali na Silves-
tra na přelomu tisíciletí. Postupně jsme k vínům 
a sektům přidali také vinnou turistiku. 

To je další věc, která mě baví. Ukazovat 
a vysvětlovat lidem, jak se vyrábějí sekty kla-
sickou metodou. Aby pochopili, proč jsou něco 
výjimečného. 

Všechny operace děláme ručně a každou láhev 
je třeba vzít do ruky i stokrát. Lidé jsou u nás 
často překvapení, protože drtivá většina Slováků 
si myslí, že šumivé vína se vyrábějí tak, že se 
klasické víno sytí oxidom uhličitým. 

Vinná turistika je podle mne věc, díky které 
se může podnikání ve vinařství stát atraktivním 
i pro mladé lidi.“

V Blatné v sobotu 7. června 
uvidíme televizní film

SKUTEČNÝ ŽIVOT NA 
ZÁMKU

Skutečný život na zámku 
Dokumentární film

Režie: Ján Sebechlebský 
Dokumentární film o osudech
lidí, kteří získali v restitucích 
zámky v Čechách a na Mo-

ravě. Dnes už několik z nich 
nežije. Přesto je archivní 

dokument Jána Sebechleb-
ského stále aktuální.

Po promítnutí filmu bude
následovat beseda s panem 

režisérem

Važecké děti v krásných lidových krojích.
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Zveme všechny děti na výstavu hra-
ček do Městského muzea v Blatné, 

dne 1. 6. 2008, vstup zdarma!

MČR v mažoretkovém sportu odstartovalo 
v půlce dubna kvalifikací ve Vimperku, kde si
Prezioso Sokol Blatná zajistil 100 % postup do 
vyšších kol. Semifinálová kola se konají ve třech
městech, kam se sjíždí nejlepší skupiny. Z těchto 
tří kol postupují vždy 3 nejlepší na finále MČR.
Semifinálové kolo pro Čechy se konalo ve Rtyni
v Podkrkonoší dne 17. května 2008. V tomto 
kole se nesoutěží jen v pódiové sestavě, ale také 
v pochodovém defilé.

Soutěžní den odstartoval právě pochodovým 
defilé od nejmladší kategorie k nejstarší. Naše
kadetky v této disciplíně získaly 1. MÍSTO. 
S velkým bodovým rozdílem si zajistily náskok 
před ostatními 9 skupinami. Naše juniorky se 
nenechaly zahanbit. V této disciplíně získaly také 

1. MÍSTO a nechaly za sebou 12 souborů. Takže 
naše dopoledne bylo více než uspokojující.

Do další části soutěže jsme vstupovaly s dáv-
kou sebedůvěry a odhodlání obhájit svá obě 

PREZIOSO Sokol Blatná opět 
vítězilo

vítězství. A tak se také stalo. Ostatní soubory 
se snažily svou dravostí náš bodový náskok 
dohnat. Nepodařilo se. Právě naopak . Ještě jsme 
po pódiových sestavách svůj bodový rozdíl opět 
svým vítězstvím v obou kategoriích znásobily. 
V kategorii kadetek i juniorek jsme po celkovém 
součtu bodů stály na nejvyšším stupni vítězů. 
Naše krásné kostýmy zdobila zlatá medaile 
a v rukou kapitánek skončil křišťálový pohár. 
Mimo soutěž se udílela také cena od V.I.P. poroty 
za sympatické vystoupení.

Aby toto nebylo málo, tak naše juniorky 
dosáhly v tomto semifinálovém kole absolutního
bodového vítězství. Získaly nejvyšší známky 
a „strčily“ do kapsy celou kategorii seniorek. 
Chcete se zasmát na závěr? Naše „prťavé“ 
kadetky byly se svým součtem bodů hned za 
našimi juniorkami na druhém místě před všemi 
30 soutěžícími.

Tak tohle si zaslouží opravdovou pochvalu. 
Holky, byly jste nepřekonatelné a postup do finále
z prvních míst je odměnou za vše.

Sdružení rady rodi�� a p�átel Základní školy J.A.Komenského v Blatné 

Vás zve

na zábavné sout�žní odpoledne

BAVÍME   SE   SPOLE�N�
KDY:      v pátek 13. �ervna 2008 od 16.00 hodin 
KDE:      zimní stadion v Blatné 
PRO�:    užít si odpoledne se svými kamarády, spolužáky, rodi�i…

Zhlédnete vybraná vystoupení žák� ZŠ J.A.K. a ZŠ T.G.M. Blatná p�ipravovaná
pro školní akademie a Vy svým hlasem vyberete ty nejlepší. 

Pro nejmenší p�ipraveny hry a pro starší a pokro�ilé diskotéka.

Ob�erstvení zajišt�no.

Vstupné dobrovolné. 

Sub-projekt MŠ Blatná Vrchlického, odlouče-
né pracoviště Husovy sady

 

V rámci sub-projektu dojde k obnově herního prostoru oploceného po-
zemku Mateřské školy Vrchlického Blatná, zahrada školky Husovy sady. Do-
jde k celkové inovaci herních prvků výměnou za nové, vyhovující normám 
EU, v osazení 3 kusů herních prvků včetně nárazových a dopadových ploch, 
kotvení a sadové úpravy. Veškeré aktivity/práce sub-projektu proběhnou 
v souladu s předloženou žádostí o financování sub-projektu.

Havlenová Věra - ředitelka MŠ

Sub-projekt

„Kouzelná zahrada – MŠ Vrchlického – 
Husovy sady“ 

je podpo�en Programem financovaným z prost�edk� Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci 
Finan�ního mechanismu EHP a Norského finan�ního mechanismu a Jiho�eského kraje 

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial 
Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism and by South Bohemia Region. 

Knižní 
novinky

GORDON, Richard : Doktor k mání (Třetí 
kniha humorných příhod mladého lékaře je 
věnována historkám z doby jeho nástupu do 
medicínské praxe, kdy se pln ideálů vrhá do víru 
života.)

COELHO, Paulo: Brida ( Příběh Bridy, která 
v osmdesátých letech minulého století hodlá jít 
cestou duchovního hledání podle dávných kelt-
ských tradic, spojuje autor s osudem mladé Loni 
v posledních dnech obléhání katarské pevnosti 
Montsegur v Okcitánii 13. století. )

Toulavá kamera 6 ( Televizní pořad ČT „Tou-
lavá kamera“ zaznamenal velký úspěch a proto se 
jeho autoři rozhodli vydat už šesté pokračování 
v knižní podobě. Každá z padesáti reportáží ob-
sahuje poutavý text, fotografie, mapky a praktické
informace, které vám usnadní plánování cesty.)
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 Posledním velitelem strakonického oddělení 
Stb byl major Stanislav Gryc. Také on odešel 
po roce 1989 pryč. Nejprve souhlasil s osobní 
schůzkou. Později si to však rozmyslel. „Stejně 
by nikdo nevěřil tomu, co bych řekl“, odůvodnil 
změnu svého postoje. Cítí se být současným 
politickým režimem perzekuován a šikanován: 
„Přitom já jsem nikdy nikomu neublížil. Za celou 
dobu, co jsem velel strakonickému oddělení Stb, 
nebyl nikdo za své aktivity proti režimu trestně 
stíhán“, tvrdí Stanislav Gryc.

 Pod podmínkou, že nebude uvedeno jeho jmé-
no, se rozhodl podat svědectví pouze jeden bývalý 
příslušník Státní bezpečnosti ve Strakonicích, 
který se osobně za minulého systému shromáždění 
u amerického památníku zúčastňoval a pořizoval 
zde fotodokumentaci. Říkejme mu pan X. Svou 
totožnost a číslo mobilu však zanechal v redakci 
Blatenských listů pro případ, že by chtěl někdo 
jeho výpověď napadnout.

 V.Š: „Proč příslušníci Stb fotografovali ob-
čany při pokládání věnců u lnářského pomníku 
americké armádě ?“

 Pan X: „Fotografování probíhalo z toho dů-
vodu, aby mohly být eventuálně vytypovávané 
osoby ke zpravodajským akcím, tzn. takové typy 
osob, které by mohly být podstaveny americké 
ambasádě v Praze, navázat kontakt s pracovníky 
CIA a provádět zpravodajské hry.“

 V. Š: „Byli lidé, účastnící se pietních shro-
máždění, Státní bezpečností nějak perzekuováni 
/ pohovory, pokuty, sankce v zaměstnání/ ?

 Pan X: „Není mi známo, že by lidé, kteří se 
zúčastnili akce u pomníku, byli ze strany Stb 
perzekuováni. Je také potřeba si položit otázku: 
proč se lidé zúčastňovali této akce. Jděte k po-
mníku dnes a není tam ani noha! Já jsem vždy 
zastával názor, aby tehdejší státní orgány tuto 
akci zlegalizovaly, aby byli pozváni zástupci 
americké ambasády a aby byl důstojně proveden 
vzpomínkový akt, neboť se jednalo o historicky 
neoddiskutovatelný fakt, že Američané Lnáře 
a další obce opravdu osvobodili. Tento můj návrh 
však nikdy nebyl akceptován.“

 V. Š: „Spolupracovala se Státní bezpečností 
při pietních shromážděních také VB a jak ?“

  Pan X: „ Stb spolupracovala s VB jen v tom 
směru, aby byla zajištěna bezpečnost silničního 
provozu a aby zasáhla pouze v případě, kdy by 
došlo k narušení veřejného pořádku. To se nikdy 
nestalo.“

 V. Š: „Spolupracovala Státní bezpečnost se 
lnářskou jednotkou Pomocné stráže VB ?“

 Pan X: „Stb v žádném případě nespolupraco-
vala s jednotkou PS- VB Lnáře. Je možné, že tito 
pomocníci byli instruováni ze strany Obvodního 
oddělení VB Blatná.“

 V. Š: „Měla Státní bezpečnost něco společné-
ho s likvidací věnců u amerického pomníku ?“

 Pan X : „Stb v žádném případě nelikvidovala 
věnce u pomníku. Mohu potvrdit informaci, že 
tyto věnce mnohdy skončily v rukou mládeže 
sympatizující s USA a tímto se chlubili a dělali ze 
sebe hrdiny. Je třeba si uvědomit, že u pomníku 
se scházeli lidé z celé republiky a pak tímto způ-
sobem dávali najevo nesouhlas s komunistickým 
režimem. Řada osob byla u pomníku jen z toho 

důvodu, aby od pracovníků ambasády získali 
odznaky a další propagační materiál. V někte-
rých případech bylo zjištěno, že byly ze strany 
pracovníků ambasády předávány zpravodajské 
instrukce.“

 V. Š: „Jaké úkoly měli vůbec příslušníci Státní 
bezpečnosti při pietních shromážděních ?“

 Pan X: „Jak jsem již uvedl, hlavní důvod byl 
vytipovávat vhodné lidi pro zpravodajské hry naší 

kontrarozvědky se službou CIA. Většina osob si 
však myslí něco zcela jiného. Je to tím, že lidé ani 
osmnáct let po tzv. „sametové revoluci“ neznají 
organizační struktury Státní bezpečnosti, neznají 
okolnosti kolem revolučních událostí z roku 1989 
a národ je stále klamán, stejně tak jako za komu-
nistů. Co je to dnešní BIS ? V podstatě přemalo-
vaná Stb, neboť formy a metody práce zůstávají 
stejné, jen zaměření na osoby je jiné. Možnosti, 
které dnešní BIS má, tak o těch se mohlo Státní 
bezpečnosti jen zdát. Například technické vyba-
vení, odposlechy telefonů, monitorování pohybu 
zájmových osob, právní podklady pro kontrolu 
osob, to je dnes tisíckrát snazší než za komunistů. 
Zodpovědně mohu prohlásit, že například v Blat-
né nebylo z technického hlediska možné provést 
odposlech telefonu. Dnes je to legrace. V žádném 
případě se nechci zastávat ani omlouvat Státní 
bezpečnost a minulý režim, ale kdyby lidé znali 
pravdu, tak by se dovídali, že obdobné reciproční 
akce byly prováděny ze strany CIA a FBI v USA 
proti pracovníkům naší ambasády.“

 V. Š: „Kdo činnost Státní bezpečnosti u ame-
rického pomníku organizoval ?“

 Pan X: „Činnost byla organizována ze strany 
Krajské správy Státní bezpečnosti.“

V. Šavrda

KAPITOLY PSANÉ PEREM RUDÉHO TEMNA

V českobudějovické diecézi se už tradičně 
konají dětské poutě. Letos v sobotu 17. května 
dětské poutníky strakonického vikariátu uvítalo 
křesťanské společenství věřících v našem městě 
Blatná. Pouť se konala v okolí areálu kostela Pan-
ny Marie Nanebevzaté a prostorách farní zahrady. 
Tato slavnost, která nesla název „Příběh Karlova 
mostu“ byla zahájena v 10 hod. mší sv., kterou 
celebroval pomocný českobudějovický biskup 
Msgre. Pavel Posád. Přítomni byli strakonický 
vikář pan Viktor Frýdl a náš pan děkan Heřman 
Fritz. Asi stovku dětí doprovázely katechetky, 
dětský pěvecký sbor a  blízcí dospělí.

Při mši sv. bylo čteno evangelium sv. Lu-
káše.

Když bylo Ježíšovi 12 let, putovali s ním 
rodiče do Jeruzaléma na velikonoční svátky. 
Když skončili sváteční dni, zůstal chlapec Ježíš 
v Jeruzalémě, a jeho rodiče to nezpozorovali. 
Ušli den cesty, teprve potom ho hledali mezi 
příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili 
se do Jeruzaléma a hledali ho. Po třech dnech ho 
našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů a znalců 

zákona, poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, 
kdo ho slyšeli, žasli nad jeho moudrostí a odpo-
věďmi. Srov. LK (2,42-47). 

Ježíš jako Bůh má nejdokonalejší poznání 
všeho od věčnosti, ale jako člověk v poznání rostl, 
jak to bylo úměrné jeho věku. Pan biskup ve své 
promluvě uvedl, že dětem i dospělým se během 
jejich života  stane, že se jim Ježíš ztratí a popřál 
, aby se všem  podařilo Ježíše opět najít, tak jako 
ho našli v chrámě Josef a Maria. Připomíná nám 
to pátý desátek radostného růžence „ Kterého jsi 
Panno v chrámě nalezla.“ 

Po 11. hod se podávalo občerstvení. Byly 
připraveny teplé párky s rohlíkem nebo chlebem 
a maminky i babičky svým domácím pečivem při-
spěly k pohoštění dětských i dospělých poutníků. 
K pití se podával  teplý čaj, káva a limonáda. 

Od 12 hod. byly pro děti připraveny soutěže 
a sportovní aktivity a závěrečné vyhodnocení. 

Skákání a přetahování se lanem, nalepování 
obrázků na skládačku, dvojice skákající přes 
švihadlo, přelévání vody z nádoby do nádoby  
s co nejmenší ztrátou, stavění komínu z krabic, 
hledání 13 slov na papírcích ukrytých mezi 
stromky a sestavení věty.

Pracné bylo pro křesťanskou drobotinu 
pomalování kartonových krabic, které musely 
nejdříve slepit a z nich pak v ambitech za kos-
telem postavit most jako symbol porozumění 
a přátelství spojující obyvatele bydlící na obou 
březích řeky.  A vůbec, vzbudit zájem stavět mosty 
přes překážky vztahů mezi kamarády, spolužáky 
a lidmi ve svém okolí. Dovedně složený most byl 
dlouhý dobře 15 m.

Dětská vikariátní pou v Blatné
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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

Název „ Příběh Karlova mostu“ měl připome-
nout památku našeho světce Jana Nepomuckého, 
který měl 16. května svátek a  světce, jejichž sochy 
zdobí Karlův most. 

Jan, narozený kolem roku 1345 v Pomuku, byl 
generálním vikářem arcibiskupa Jana z Jenštejna, 
doktorem práv a zpovědníkem královny Žofie,
druhé manželky krále Václava IV.  Král chtěl na 
Janovi vyzvědět , z čeho se jeho manželka zpoví-
dala. Byl odmítnut a proto při vhodné příležitosti 
nechal Jana zajmout a podrobil jej mučení, jehož 
se sám zúčastnil. Polomrtvého Jana dal svázat 
a o deváté hodině večerní svrhnout z kamenného 
mostu do Vltavy dne 20. března r. 1393. Dne 17. 

dubna 1393 nalezli Janovo tělo rybáři. V místech, 
kde voda vyvrhla jeho tělo na břeh, se zázrakem 
rozzářilo pět světel. Je mučedníkem zpovědního 
tajemství, byl svatořečen v polovině 18. století, 

je patronem mlynářů, 
vorařů, lodníků a zpo-
vědníků a spolupatro-
nem české země. Patří 
k našim nejznáměj-
ším světcům  doma 
i ve světě.  

Pouť byla ukonče-
na o 16. hod. požeh-
náním, které  udělil  
pan děkan H. Fritz.

V ě ř í m e ,  ž e  s e 
dětským poutníkům 
u nás líbilo, vyjadřu-
ji pochvalu za jejich 
ukázněnost a přání 

opět nás někdy navštívit v naší pohostinné 
Blatné.

Zároveň křesťanské společenství věřících 
děkuje všem dárcům, sponzorům, organizátorům 
a pomocníkům, kteří se jakýmkoli způsobem 
podíleli na přípravách této akce.

Poděkování patří i všemohoucímu Bohu za 
slunečný den a bezpečnost, neboť zdar užitečné 
a dobré věci není jen tak samozřejmá záležitost.

Marie Kýčková

Dne 17. května jsme se 
zúčastnily semifinále sou-
těže MČR v mažoretkovém 
sportu ve Rtyni. Obě naše 
skupiny si přivezly medaile 
a postup do finále soutěže
ve Vyškově. Seniorky byly 
navíc oceněny 1. místem  a 
cenou  V.I.P. poroty. Odjíž-
děly jsme domů nadšené a 
spokojené. Děkujeme všem, 
kteří nám fandí a podporují 
nás ☺.

Blatenské mažoretky

Blatenské mažoretky TJ Sokol v Blatné postoupily 
do finále mistrovství ČR v mažoretkovém sportu

Oleje do vašeho 
Motocyklu i Auta

-prodej a vým�na olej� 2t,4t
moto Shell,auto Hekra 

VÝM�NA OLEJE ZDARMA!!!!
-prodej a vým�na moto brzdových 

desti�ek IWS 
-prodej vým�na moto pneu Mitas 

tel:607 962780
Radek Šustr     Budovatelská 273

387 43 B�l�ice
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Pokračujeme ve vyprávění blatenských 
zážitků z mládí paní Mili Svobodové:

DEDEČEK   
MARTÍNEK

(Pokračování z čísla 7).
Už jsem přeříkala zpaměti všechny zastávky 

a stanice na trati Březnice – Blatná, už vyska-
kuji nedočkavě z motoráčku z dětství a letím 
do otevřené náruče pana řidícího. „Dědečku, už 
jsme tady!“ a  jdeme kolem hotelu  Jubileum 
akátovou alejí, kolem statku Veselých a vily Píle 
k nám domů. Už je tady plot naší zahrady, vrata 
i vrátka a už nás na zápraží vítá paní Hrochová, 
dědečkova hospodyně. Dědeček má zahradu 
v bezvadném pořádku. Pyšní se keři popínavých 
růží a polyantek i barevných floxů. Mezi liliemi
a žlutými terči měsíčků však roste prapodivná 
bylina – co to je? –„No to je Mičurin, čaj odkudsi 
z Asie, to teď budeme pít, vždyť víte, že se tam 
lidé dožívají až sta let.A taky kombuchu – tu 
znáte? To je houba, která způsobuje to nejzdra-
vější mléčné kvašení!“ Ejhle, ejhle, himalájský 
hříbek, který v roce 1981 nadělal tolik rozruchu, 
není vůbec nic nového. Můj dědeček ho znal už 
před padesáti lety. Dědečkovo místo bylo u ku-
chyňského stolu v blatenské kuchyni.Pro pohodlí 
míval k pohodlnému fotelu přistavenu stoličku 
a mně při pohledu na tu stoličku vždycky napadla 
rozpustilá písnička …“náš pán nemůže se stoličky 
do postele…“Krčím nos, poskakuji po kuchyni 
a dědeček si mě přitahuje na svá kolena. „Pojď 
sem, ty jsi moje první, první!“ A na důkaz toho, 
že to tak skutečně je, kreslí ozdobným krasopisem 
do linkovaného sešitu  dvě velké jedničky. „ A  
co Olinka?“ pípnul nejistě můj dětský sopránek 
dědečkovi do ucha.  Zkušený kantor se však ne-
dal vyvést z míry. „ Ta je první druhá!“ prohlásil 
a ke dvěma mým jedničkám přičinil ještě jednu 
a vedle parádní kudrnatou dvojku. – a je to.  Jo, 
Olinka! Nedostižitelný a nedosažitelný idol mého 
ranného dětství. Má o dva roky starší sestřenice. 
Strouhalovi, rodina dědečkovy nejstarší dcery 
Márinky,  jezdívali do Blatné na prázdniny za  
dědečkem a Aninkou a celou rodinou .

Přijížděli z Moravy, kde byl strýc Míla za-
městnán v brněnské bance. Všichni jsme se na 
ně těšili a šli jsme jim korporativně na nádraží 
naproti. Já – malý kulatý prcek,o dva roky mladší 
a o dost centimetrů menší- jsem zbožně koukala 
na sestřenku a jen jsem vzdychla“Jo, Olinka, 
ta má vlásky..“obdivovala jsem na ni všechno, 
husté černé vlasy, tmavé oči, dlouhé nohy, byla 
tak úplně jiná než já. Jen jednu vadu na kráse 
měla. Příšerně mluvila, nikdo jí nerozuměl, ko-
molila slova.Potřebovala překladatele, nejlépe 
maminku, aby se domluvila. Postavila se dopro-
střed kuchyně, svraštila obočí a pravila“Báťa je 
hatiť..“ naše mami v údivu se zeptala, co to ta 
holka povídá. Dědeček to hned rozluštil“ No co, 
že je Báťa hasič.“ Taky zvláštní přezdívka tety 
Aninky- Oga- pochází z úst mě sestřenice. Rodina 
tehdy pracovala na zahradě a potřebovali prová-
zek. I vyslali Olinku do kuchyně za Aninkou. 
Oli přišla, postavila se před tetu a řekla „ Ogo, 
otas“ překl. Božko, provaz.  Nějak se to všechno 
zašmodrchalo a přezdívka byla na světě. Olinka 
chodila v Brně do rytmiky a předváděla, co už 
všechno umí. Švihla  přemet stranou-hvězdu, 
postavila v hlubokém záklonu „most“, no nád-
hera. „To já taky umím, to nic není!“ zavolala 

jsem, abych nezůstala pozadu. Přepadla jsem do 
hlubokého předklonu a vystrčila zadek. Most to 
sice nebyl, ale alespoň  něco.  Samozřejmě že 
jsme skákaly ze schodů před verandou. Z jed-
noho jako nic, za dvou to taky šlo. Ze tří to jsem 
zvládla snadno, ale Oli ne. Trochu se bála.“Skoč, 
Olinko, já ti dám záchranu.“ Ale záchrana se 
jaksi nepovedla a Olga se rozplácla pod schody, 
odřela si kolena a brečela.“Už mi záchranu nikdy 
nedávej.“  Dědeček  míval své oblíbené nádobí. 
Majolikový hrnek, dobrý půllitřík, ze kterého 
snídal vločkovou kaši. Záhadou pro mne byl 
archaický aparátek ,na kterém si děda měřil cukr. 
Nedovedla jsem se dopátrat, jaké že dráty – uhlo-
hydráty- musí omezit. Kdyby tak věděl, že dnes 
na to stačí jen úzký papírek, aby se stanovil cukr 
v moči. Pravidelně natahoval kuchyňské hodiny, 
talířové, modrobílé s mosaznými řetízky a velký-
mi šiškami závaží. Kdepak asi jsou? Porovnával 
čas se svými hodinkami, které  nosil v kapsičce 
u vesty na pěkném řetízku.

Vyprávěl mi mnoho pohádek. Vždycky v nich 
bylo všechno, jak má být. Princové se statečně 
rvali s lítými draky, princezny podle situace buď 
plakaly nebo se smály, zámky byly ze samého zla-
ta a divukrásní ptáci trhali z jabloní zlatá jablka.
I ta papírová podlaha tam byla i  ten zvonec, co 
ohlašoval konec. Jen jména pohádkových bytostí 
byla jaksi podivná. Princ se jmenoval  Rikokan-
drosandromandroboraxíček a princezna byla 
Adlamadlatrdlaprdlafrdlinka. Tak takové to byly 
pohádky. Dědeček   měl vůbec vytříbený smysl 
pro humor. Mnoho ustálených rčení a názvů, 
které se v naší rodině používají dodnes, pochází 
právě od něho. Vděčné děti chtěly tatínkovi udělat 
radost a Strouhalovi vymysleli, že mu zakoupí za-
hradní lehátko. Pečlivě zabalené monstrum poslali 
vlakovou poštou do Blatné.Ochotný zřízenec je 
nesl z nádraží k nám. Na schodech před domem 
stojí pan řídící Ruth a odhaduje, co to ten starý 
Malecha táhne za podivnou zásilku. A náhle se 
rozzáří  ve vděčném, dojatém úsměvu:“ Jéjej, 
děti, oni mi posílají harfu!“ Od té doby všichni 
vědí, že lehátko je harfa a jinak je nepojmenují. 
Aninka, prostřední dědečkova dcera, si kdysi 
ku příležitosti velikonočních svátků zakoupila 
nový klobouk. Dědeček to okamžitě okomento-
val:“Anny, co to máš za kapístro!Vždyť vypadáš 

jak Hrajnoha.“Hrajnoha byl jeden ze statečných 
horních chlapců  Jánošíkovy zbojnické družiny. 
Klobouk byl tedy pokřtěn a Aninka nosila na 
hlavě Hrajnohu.Historii županu Zlatá Aninka 
jsem již popisovala na jiném místě. Ale když si 
Jiřík poslal z Prahy domů jízdní kolo, model r. 
1934  a dědeček je nazval „plečka“, všichni jsme 
museli uznat, že to trefil naprosto přesně. Jízda  na
tomto kole skutečně připomínala kodrcavý pohyb 
plečky v brambořišti.                              

Dědeček byl nevoják, ale přesto dokázal 
barvitě líčit, jak leželi na italské frontě na Pijávě 
14 dní pod vodou a jak statečně šturmovali na té 
hoře Monte Proseremto. 

Předobrý, laskavý dědeček Martínek se dožil 
v blatenském poklidu osmdesáti let. Jeli jsme na 
pohřeb do Blatné v pochmurném, studeném, břez-
novém dnu. Přijeli všichni příbuzní, Strouhalovi 
z Brna, Slavíčci z Cibulek, Edušky z Bohdanče 
i Milan Průcha z Mnichova Hradišťě,celá počet-
ná rodina.Dědeček ležel ve velkém pokoji pod 
rozžatými svícemi a byl tak neosobní , tak cizí. 
Potom se kymácivě rozjel pohřební vůz, tažený 
černým spřežením, po dláždění blatenských ulic. 
Početný smuteční průvod blatenských občanů 
přišel doprovodit pana řidícího Martina Rutha na 
jeho poslední cestě. Musím říci, že to pohřbívání 
do hrobu taky není žádná selanka. Dutě dopadají 
hroudy země na truhlu. Příbuzní sami nebožtíka 
zasypávají zemí a květy. To není nic pro mne ani 
pro mého dědečka.

Vždyť on se mi stejně každým rokem vrací. 
V listopadu, na svatého Martina s prvním sněhem 
přijíždí stříbrovlasý a růžolící světec na bílém 
koni a zalehne nám celý dvůr. 

Usměvavá tvář, beranička, kožíšek a ovčí pal-
čáky. Nadouvá tváře a rozfoukává bílé nadělení po 
kraji. Pro radost dětí ze sanice a klouzaček a pro 
dobrou chvíli dospělých u sklenky horkého čaje 
v družné besedě u teplem dýchajících kachlových 
kamen. „Na svatého Martina kouřívá se z komína, 
zima se nám začíná.“ A já pozdravuju při cestě 
do Prahy z vahlovické aleje přes zamrzlou hláď 
Labuťáku, přes bílou pláň polí a luk, přes ten 
zachumlaný les černivskou školu, faru i kostelní 
věž. Pozdravuju i svého dědečka Martínka.

M.S.

Drobné 
památky 

Blatenska
Zajímavou památkou je výklenková kap-

lička za obcí Jindřichovice směrem k Bratro-
nicím. Je umístěna na kamenném tarasu, ze 
spodního kvádrového soklu vychází středový 
hranol s nikou a s valbovou stříškou na vr-
cholu, na které je kovaný křížek. Kapličku lze 
datovat do 18. století a údajně stojí na místě 
hrobu francouzských vojáků, zemřelých ve 
zdejším kraji za válek o dědictví rakouské 
v pol. 18. stol. Kaple je v dobrém stavu díky 
péči občanů Jindřichovic a měla by být zapsána 
do seznamu kulturních památek. 

Pet

Foto Václav Cheníček, 2008
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PREZIOSO na Mezinárodním 
Mistrovství v Chorvatsku

V pondělí ráno jsme se vrátily ze zahraničí, kde jsme byly reprezentovat Českou republiku na 
Mezinárodním mistrovství EUROPEAN GRAND PRIX v chorvatské Opatji. Bylo to báječné. 
Máme spoustu nových zážitků. Pobyt u moře i soutěž jsme si všichni moc užily. A co myslíte, 
uspěly jsme? Samozřejmě a hned několikrát! V příštím čísle Vás budeme informovat o celé naší 
veleúspěšné výpravě.

Hvězdou letošního Blatenského 
festu jsou Horkýže slíže

21. června v rámci Blatenského festu zavítá do 
Blatné slovenská rocková skupina Horkýže slíže. 
Oblíbená skupina vystoupí v Blatné poprvé a tak 
si pojďme skupinu trochu představit. Skupina 
vznikla roku 1992 v Nitře a dala si název Horkýže 
slíže. A proč zvolila tak podivný název? Skupina 
sama vysvětluje, že se jedná o místní krajový 
výraz znamenající něco jako „kdeže nudle…“, 
a přesně to prý vystihuje jejich hudební filozofii.
Mají na svém kontě už devět velmi úspěšných 

s t u d i o v ý c h 
a l b  a  t a k é 
mnoho hudeb-
ních cen jako 
je slovenský 
Slávik a ce-
ny slovenské 
hudební aka-
demie Aurel. 
I v Čechách je 
skupina také 

jako doma. Absolvovala u nás už desítky koncertů 
a několik turné. Své zatím poslední album Ukáž 
tú svoju ZOO Horkýže slíže vydali minulý rok 
a stalo jedním z nejúspěšnějších v jejich kariéře. 
Zvláště videoklipy Bernardín a R´n´B Soul se 
staly doslova kultem na video portálu YouTube. 
Horkýže slíže jsou prostě hodně veselá parta, 
která miluje humor a parodie nejrůznějšího druhu. 
I jejich hudební záběr velmi široký od ska punku, 
hiphopu až po třeba death metal. Návštěvníci 
Blatenského festu se můžou těšit nejenom na písně 
z posledního alba, ale také na klasické horkýžácké 
hity jako je L.A.G. song, Horí ti maštal, Malá 
Žužu, A ja sprostá, Telegram a další. 

Blatenský fest se koná 20. – 22. 6. 2008 na 
Zimním stadiónu. Vstupenky za velmi výhodnou 
předprodejní cenu 200 Kč je možné zakoupit 
v hospodě u Datla, v restauraci Sokolovna 
a v Herna Baru Hrabák. Vstupné na místě: pátek 
100 Kč, pátek + sobota 280 Kč, sobota 240 Kč. 
Kompletní program a všechny informace k festu 
naleznete na www.blatensky-fest.cz.

Autor: Martina Žáková

Jindřich Krátký - SEBEZPYTOVÁNÍ

FOTOKLUB BLATENŠTÍ FOTOGRAFOVÉ 
D�M D�TÍ A MLÁDEŽE BLATNÁ 
DOMOV PRO SENIORY BLATNÁ 

VVÝÝSSTTAAVVAA FFOOTTOOGGRRAAFFIIÍÍ
11.. KKLLUUBBOOVVÁÁ VVÝÝSSTTAAVVAA FFOOTTOOKKLLUUBBUU BBLLAAFFOO

Domov pro seniory Blatná 

15.5. – 30.6. 2008 
otev�eno : 

09,00 – 11,00     13,00 – 17,00 

Srde�n� zvou po�adatelé.

Výstava
Jindřicha
Krátkého

v Západočeské 

galerii v Plzni

potrvá do

1. června 2008

Výstavní síň „13“ 

Plzeň, Pražská 13
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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 

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, ...)

Bezpe�né zhodnocení Vašich úspor!né zhodnocení Vašich úspor!

- stavební spo�ení
/státní podpora až 3.000,- K� ro�n�/

-    penzijní p�ipojišt�ní
/státní podpora až 1.800,- ro�n�/

Chcete lépe bydlet???

Jedni�ka v poskytování úv�r� na bydlení
Stále garantujeme úrok 3,7%! 

- úv�ry (orienta�ní m�sí�ní splátky):
do 100.000,- K� – bez ru�ení – m�sí�ní splátka cca 1.000,- K�
do 200.000,- K� – ru�ení 1 ru�itelem – m�sí�ní spl. 2.000,- K�
nad 300.000,- K� – ru�ení nemovitostí – m�sí�ní spl. 2.100,- K�
1 milion – ru�ení nemovitostí – m�sí�ní splátka cca 5.000,- K�

Poradenské místo na Nám�stí Míru v Blatné:
Lenka Ambrosová - tel. 604 214 687 
Veronika Muchlová - Mühlsteinová – tel. 606 406 867 
Radka �ervenková – Bulková – tel. 777 903 949 
Jitka Mat�jková – tel. 606 935 972 
Jana Hroudová – tel. 606 347 277 
Hanka Šourková– tel. 732 481 890  
Dana Soukupová – tel. 723 593 943 
Old�ich Kníže – tel. 777 551 117 

Firma sídlící 2 km od Blatné
přijme do pracovního poměru

pracovníka na obsluhu betonárky 
- míchače

Dobré platové podmínky, závodní stravování. Vyučení 
v technickém oboru vítáno. Požadujeme pracovitost, 
spolehlivost a flexibilitu. Konkrétní informace na tele-

fonních číslech  
603 242 710 nebo 383 423 577.

Fotoklub BLAFO při DDM Blatná

vyhlašuje

FOTOSOUTĚŽ
Téma : Blatensko neobvyklými pohledy 

Kategorie :     A ……   1 –   17 let
          B …… 18 – 100 let 

Podrobné podmínky v příštím čísle
Uzávěrka soutěže : 10. září 2008 
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Oba břehy potoka se dočkaly úpravy
 Předmíř - Zámlyní: Velké vody v předcho-

zích letech značně narušily staré kamenné překla-
dy na čtyřsetmetrovém úseku potoka, spojujícího 
tyto dvě obce. Po sérii úprav se nyní nad hladinou 
klene nový most, souběžně s jeho stavbou došlo 
k vybudování opěrné zdi na jedné straně a vy-
dláždění břehu na straně druhé. Realizací celé 
akce byla pověřena firma Rybníky Procházka
z Bud u Mirotic. „Projekt si vyžádal investici ve 
výši téměř 4 000 000 korun. Více jak 3 000 000 
korun bylo uhrazeno z dotace, poskytnuté v rámci 
Programu obnovy venkova“, podotýká starosta 
Předmíře Karel Palivec.

Obecní dvougaráž je před kolaudací
 Předmíř - Na skoro 1 000 000 korun vyšla 

výstavba nového objektu obecní dvougaráže, 
který bude sloužit k parkování obecního auto-
mobilu, traktoru a uskladnění rozličných strojů 
a materiálu. Budovu teď čeká kolaudace. „Zbývá 
už jen zajistit přívod elektrického proudu“, pozna-
menává první muž obce Karel Palivec. Zakázku 
svěřil Obecní úřad firmě Šafanda Chanovice.

Předmíř a Zámlyní spojí chodník
Předmíř - Zámlyní: Ještě letos se mezi oběma 

obcemi objeví chodník o délce 250 metrů. Vydání 
stavebního povolení je otázkou krátké doby. „Fir-
mu, která ho bude pokládat, teprve vybereme“, 
říká starosta Karel Palivec.

Veřejné prostranství změní radikálně svoji 
tvář

Zámlyní - Vyřezávání křoví a urovnávání 
terénu probíhá v současnosti na veřejném plácku 
v této vsi, náležející pod správu Obecního úřadu 
Předmíř. „Chceme dále ozelenit prostranství 
okolo silnice od Smolivce. Požádali jsme Krajský 
úřad o dotaci na tento projekt“, informuje před-
stavitel Předmíře Karel Palivec.

Hasičský sbor doplní svůj inventář
Předmíř - Základní vybavení místního hasič-

ského sboru bude bezpochyby v dohledné době 
doplněno. Na Krajský úřad byla podána žádost 
o finanční příspěvek na tento účel. „Kromě Zá-
mlyní máme požární jednotky v každé vesnici 
našeho obvodu. Jsou do nich začleněni prakticky 
všichni místní muži“, vysvětluje starosta Karel 
Palivec.

Stopy po záplavách zmizely ve víru času
Metly - Tato obec se stala spolu s Troubkami 

synonymem ničivých povodní z roku 2002. Jen 
zázrakem tu tehdy nepřišel nikdo o život, zato 
materiální škody byly více než značné.

A jak žijí Metly- ves se šedesáti obyvateli- 
dnes, s odstupem pěti a půl roku? Po destrukci, 
způsobené velkou vodou, už není ani památky. 
Všechno se vrátilo do starých kolejí. Na místě 
bývalého obchodu, který padl živlu za oběť, se 
dnes nachází společenské centrum, vybudova-
né z prostředků švýcarského Červeného kříže. 
Ruiny rodinných stavení nahradily dva zděné 
dvojdomky a jeden montovaný. Všechno naštěstí 
dobře dopadlo.

Na místě bývalého rybníčku se dnes rozkládá 
rozkošný parčík

Březí - K přirozenému půvabu této malé 
vesnice přispívá značnou měrou upravený parčík 
v jejím středu. „Původně se v těchto místech 
nacházel rybníček, který byl v osmdesátých le-
tech minulého století zavezen“, sděluje starosta 
Jaroslav Fous, „Následovala postupná výsadba. 
Loni jsme v rámci celkové úpravy parčíku bo-
rovice, které tenkrát šly do půdy, zase káceli. 
Souběžně s tím se provedla výsadba třiceti kusů 
keřů a jehličnanů, nové nátěry oplocení a při-
lehlé dřevěné autobusové čekárny, opravila se 
podezdívka a zhotovily lavičky.“ Této akce se 
ujala firma Pešek z Rožmitálu pod Třemšínem,
pod jejímž odborným dozorem se do díla zapojili 
místní brigádníci. Celkové náklady se vyšplhaly 
na 243 000 korun. Vlastní podíl obce činil 99 000 
korun, zbytek dotace ze zdrojů Programu obnovy 
venkova.

Obecní úřad nabízí pohled na hodiny 
i teploměr

Březí - V této obci jdou s dobou. Při rekon-
strukci vnitřních prostorů místního Obecního 
úřadu v roce 2006, zahrnující výměnu oken, 
položení nových podlah, vyspravení a vymalo-
vání vnitřních omítek, upevnili pracovníci firmy
Pešek z Rožmitálu pod Třemšínem na venkovní 
fasádu automatické hodiny a světelný teploměr. 
Na blatensku se nenachází jiná obec, která by byla 
takto moderně vybavena.

Budova zdejšího Obecního úřadu byla posta-
vena v rámci akce „Z“ roku 1972, tedy v době, 
kdy ještě Březí mělo vlastní Národní výbor. Ke 
sloučení s Předmíří došlo o tři roky později.

Kapličce se dostává stálé péče
Březí - Na letošní rok 

je naplánována vnitřní re-
konstrukce zdejší kaplič-
ky. Současně se přikročí 
i k opravě střechy. Na akci 
se počítá s vynaložením 
částky 100 000 korun, kdy 
obec zaplatí 40 000 korun 
a dotace pokryje zbývajících 

60 000 korun. 
Boží stánek, zasvěcený původně Marii a od 

roku 1997 i svatému Antonínovi, si na nedostatek 
zájmu a péče nemůže stěžovat. Jeho pravidelnou 
údržbu si vzala na starost místní občanka paní 
Válalová. Kaplička pochází z roku 1836.

Obec už nemá svůj obchod
Březí - Spolu s objektem místního Národního 

výboru byla v roce 1972 vystavěna i prodejna 
smíšeného zboží. V roce 1995 ji SD Jednota, 
která zde byla v nájmu, přestala provozovat. 
Obecní úřad od ní následně odkoupil za 38 000 
korun vnitřní vybavení a prodejna pak fungovala 

ještě dva roky do října 2007. Poté se situace stala 
neúnosnou a obchod skončil. „Dnes je základní 
sortiment potravin v nabídce zdejšího hostince“, 
uvádí starosta Jaroslav Fous.
Polní cesta získala asfaltový obal

Březí - Nákladem 220 000 korun byla v prů-
běhu roku 2005 vyasfaltována polní cesta z Březí 
do Předmíře. V letošním roce by rád místní 
Obecní úřad nechal vyspravit poškozené cesty 
v katastru obce. „Tady musíme počítat s výdaji 
okolo 200 000 korun“, konstatuje starosta Jaro-
slav Fous.

Dotace na plynofikaci přišla za pět minut
dvanáct

Březí - V roce 2002 zažila obec proces plyno-
fikace, kterému předcházelo v letech 1999- 2000
sáhodlouhé vyřizování. „Státní dotaci z fondu 
životního prostředí ve výši 1 200 000 korun jsme 
obdrželi doslova za pět minut dvanáct“, vzpomíná 
starosta Jaroslav Fous. Regulační stanice vyrostla 
na obecním pozemku a jejím majitelem jsou vedle 
Březí také sousední Hvožďany.

Současná situace je taková, že plyn odebírá 
většina obyvatel vesnice. Výjimkou zůstává šest 
čísel popisných. Celkové náklady na plynofikaci 
činily 4 500 000 korun. Provedla ji firma STREI-
CHER Plzeň.

Vladimír Šavrda

ZPRÁVY Z REGIONU aneb CO SE DĚJE KOLEM NÁS
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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

Ladislav Kratochvíl EKO 
výkup a prodej druhotných surovin  

Riegrova 73, Blatná 

oznamuje

VELKÉ
zvýšení cen železného šrotu!!!

Fe  plech: od 5,-- K�/kg
Fe *t�žký: od 6,20 k�/kg

na 100% p�esné vážení dle �SN
 Provozní doba: po – pá 9.00 – 16.00 
                               so 9.00 – 11.30 

tel. 777 695 969, 777 235 234 
*t�žký šrot musí mít sílu st�ny minimáln� 6mm!! 

ceny jsou smluvní a závislé na vývoji sv�tových cen 
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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

Koupím rodinný dům v Blatné a okolí. 
Tel.: 773 58 20 10 

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

Kontakt
608 157730 nebo 724 590989
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Program kina - červen 2008

 ULTURNÍ KALENDÁŘK
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 – Láska 
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: 
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: 
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

červen

Úterý 3. června – sál ZUŠ – 10,00 hod.
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ  
ZUŠ
- pro žáky ZŠ

Středa 4. června – sál ZUŠ – 17,00 hod.
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ  
ZUŠ
- pro veřejnost

Čtvrtek – 5. června – sokolovna – 17,00 hod.
AKADEMIE  ŽÁKŮ  ZŠ  JAK

Sobota 7. června – u OD Labuť – 9,00 hod. 
KULTURNĚ–INFORMAČNÍ 
PÁSMO 
hudby a slova s křesťanskou tématikou
Vystoupí: „Měnitelé“
Pořádá: Občanské sdružení ARCHA VÍRY

Sobota 7. – neděle 8. června – zámek  – 10,00
SLOVENSKÝ VÍKEND
Program:  vystoupení folklorního souboru 

z Važce, výstava fotografií K.Benického, setká-
ní s režisérem J. Sebechlebským, ochutnávky 
slovenských specialit, prodej ruko-dělných 
výrobků, 

Pořádá: Občanské sdružení NOBISCUM 
HUMANITAS

Čtvrtek 12. června – sokolovna – 17,00 hod.
AKADEMIE  ŽÁKŮ  ZŠ  TGM

Pátek 13. června – zimní stadion – 16,00 hod.
BAVÍME SE SPOLEČNĚ
zábavné  odpoledne pro děti a rodiče
Vstupné dobrovolné
Pořádá:  SRRaP ZŠ JAK Blatná

Pátek 13. – neděle 15. června 
4. ročník 

MEZINÁRODNÍ  
KONTRABASOVÁ SOUTĚŽ   
F. SIMANDLA
Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Jiho-

českého kraje RNDr. Jana Zahradníka a starosty 
města Blatné Josefa Hospergra

Pátek 13. června – sobota 14. června – sál 
SOŠ Blatná – 8,30 hod.

SOUTĚŽ  ÚČASTNÍKŮ 
Volně přístupné veřejnosti

Pátek 13. června – zámek Blatná – 20,00 hod. 
ZAHAJOVACÍ KONCERT
Účinkují:
M. Gajdoš – kontrabas, D. Šašinová – klavír, 

P. Popelka – kontrabas, J. Novák – viola  
                              a 
kytarový kvartet ZUŠ Blatná: K. Frühbauero-

vá, K. Kvardová, L. Miltová, D. Zdychyncová

Sobota 14. června – zámek Blatná – 20,00 
hod.

KONTRABASOVÝ KONCERT
Účinkují: 
R. Šašina – kontrabas, D. Šašinová – klavír,  

M. Jelínek – kontrabas, M. Jelínková – klavír, , 
                               a
Brněnský kontrabasový orchestr: V. Velíšek, 

G. Upatnieks, M. Raška, D. Rudvalis, 
A. Szilágy, M. Franta, Sai Ma, M. Švestka, 

P. Vašinka
Vstupné na koncerty 80,- Kč, děti zdarma

Neděle 1. 6. ve 20:00 hod.
drama, psychologický Norsko, 2006, 79 minut, 

s titulky
KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ 
/Cinemart/ 
Vzpoura vozíčkářů v Norsku.
Geirrovi je třiatřicet. Před dvěma lety měl 

autonehodu, od té doby nemůže chodit a je im-
potentní. Jeho ženaIngvild, ve snaze zachránit 
manželství v krizi, pozve na delší návštěvu sku-
pinu tělesně postižených... Zúčtování s falešnou 
upřímností, dusivým soucitem a zdánlivě osvěd-
čenými metodami léčby duše.
Vstupné 70,- Kč      Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 4. 6. v 19:00 hod.
Komedie USA, 2008, 107 minut, s titulky
27 ŠATŮ 
/Bontonfilm/
Komedie o svatebních problémech jedné 

Američanky (Katherine Heiglová). 
Vstupné 60,- Kč    Mládeži do 12 let nevhodné

Pátek 6. 6. v 20:00 hod.
komedie ČR, 2008, 100 minut, 
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA 
/Falcon/ 
Filmová komedie o soužití tří generací. 
Filmová adaptace stejnojmenného televizního 

seriálu podle předlohy Fan Vavřincové. 
Vstupné 70,- Kč       Mládeži přístupno

POHÁDKOVÝ TÝDEN PRO NEJMENŠÍ I 
STARŠÍ

Středa 11. 6. v 17:30 hod.
Animovaný, komedie USA, 2007, 86 minut, 

v českém znění
PAN VČELKA 
/Bontonfilm/
Včela žaluje lidstvo... 
Včelák Barry B. Benson právě dokončil vyso-

kou školu a je trochu rozčarovaný ze své budoucí 
kariéry: vyrábění medu. Na jednom výlětě z úlu 
mu jde o život, který mu zachrání květinářka Va-
nessa. A jak vzkvétá jejich vztah, Barry postupně 
zjišťuje, že lidé med  jedí! Rozhodne se proto 
lidstvo hromadně žalovat... 
Vstupné 60,- Kč          Mládeži přístupno

Pátek 13. 6. v 17:30 hod.
Animovaný, komedie USA, 2007, 110 minut, 

s titulky
RATATOUILLE 
/Falcon/ 
O úloze krysy ve francouzské kuchyni. 
V blízkosti luxusního restaurantu žije krysí 

mladík Remy, který má gurmánské sklony. Spřá-
telí se umývačem nádobí a postupně se sám stane 
šéfkuchařem. 
Vstupné 60,- Kč   Mládeži přístupno
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 PORTS

Tělocvičná jednota Sokol Blatná uspořádala ve spolupráci s TJ Blatná 
v neděli 11. května 2008 čtrnáctý ročník Memoriálu Jana Janovského v běhu 
zámeckým parkem. Závody se uskutečnily tentokráte pod záštitou krajského 
radního Jihočeského kraje ing. Pavla Pavla, který i finančně podpořil tuto
tradiční soutěž. Za krásného slunečného počasí se memoriálu zúčastnilo 63 
závodníků (33 dětí, 30 dospělých). Přítomna byla i paní Jana Jodlová, dcera J. 
Janovského, která čestně odstartovala hlavní závod. Nejstarším závodníkem 
byl devětašedesátiletý Jaroslav Püschogl z Písku, který běhá v Blatné pravi-
delně od r. 1995. Nejmladším závodníkem byl dvouletý Josef Kuřák z Blatné. 
V hlavní kategorii v běhu na 5000 m zvítězil František Babický z Rokycan 
v čase 16: 40, v kategorii žen v běhu na 3000 m zvítězila Jitka Havlíková ze 
Sokolova v čase 13 : 14. Ta navíc držela rekord i v počtu startů. Nejlepší čas 
v kategorii žen veteránek měla Olga Honsová, která běžela Memoriál již po 
několikáté v čase 12:10. Zásluhu na vynikajícím průběhu celého závodu měl 
bratr Václav Svoboda a mladí členové, sestry a bratři z oddílu karatistů, které 
již několikátý rok úspěšně vede při blatenském Sokole. Všem pořadatelům 
a účastníků patří pochvala a srdečný dík. 

Počet závodníků:                  63 (33 dětí, 30 dospělých)
Nejmladší závodník:                  Kuřák Josef, 2 roky
Nejstarší závodník:                       Putschögl Jaroslav, 69 let
Nejvzdálenější bydliště:                Molčan Peter, Slovensko, Banská Bystrica
Nejvyšší počet startů:                  Havlíková Jitka, 3

Předškoláci chlapci a dívky 3 roky a mladší, běh 60 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1   9 Mlsová Ema   2005 00:20
2 37 Jirásek Tomáš   2005 00:20
3 29 Mikšl Rostislav   2005 00:22
4 27 Bulka Vojtěch   2005 00:24
5   8 Kuřák Josef   2006 00:29

Předškoláci chlapci 4 - 5 let, běh 100 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 14 Honsa Antonín   2003 00:25
2 24 Drnek Ondřej   2004 00:29
3 34 Bulka Adam   2004 00:30

Předškoláci dívky 4 - 5 let, běh 100 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 17 Honsová Anežka   2003 00:25
2 48 Havlíková Denisa   2004 00:28

Přípravka žáci 6 - 7 let, běh 400 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 23 Šimůnek Michal   2001 01:40
2 1 Havlík Robin TJ Sokol Blatná 2001 01:40
3 40 Podlešák Jan   2002 01:40
4 25 Drnek Lukáš   2001 01:40
5 11 Pícha Štěpán   2002 01:40

Přípravka žákyně 6 - 7 let, běh 400 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 6 Sokolová Lucie TJ Sokol Blatná 2001 01:45
2 4 Bendová Vendula   2002 02:15

Nejmladší žáci 8 - 9 let, běh 400 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 19 Louda Petr   1999 01:21
2 12 Honsa František   2000 01:25
3 30 Mikšl Miroslav Slávia Č. Budějovice 19990 1:26
4 39 Mikeš Ondřej TJ Sokol Blatná 2000 01:48

Nejmladší žákyně 8 - 9 let, běh 400 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 21 Hanzalová Gabriela   2000 01:44

Mladší žáci I. 10 - 11 let, běh 800 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 33 Pinc Dušan TJ Blatná 1998 02:52
2 35 Hájíček Matyáš TJ Blatná 1998 03:12
3 31 Mikšl Miroslav Slávia Č. Budějovice 1999 03:24
4 5 Kubík Tomáš   1997 03:34

Mladší žákyně I. 10 - 11 let, běh 600 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 36 Andrlíková Nikol   1997 02:45
2 18 Kuřáková Růžena   1997 02:52
3 2 Kreslová Michaela   1996 03:09
4 20 Loudová Hana   1997 03:29

Mladší žáci II. 12 - 13 let, běh 1000 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 47 Sedláček Pavel TJ Blatná 1995 03:53

Starší žákyně 14 - 15 let, běh 800 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 7 Havlíková Jitka AK Sokolov 1994 02:47
Dorostenky 16 - 17 let, běh 1600 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 45 Polcová Monika SKI Klub Šumava 1991 06:41
2 3 Zachová Alena TJ SOKOL Blatná 1995 08:27

Memoriál Jana Janovského 2008
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Juniorky 18 - 19 let, běh 1600 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 10 Havlíková Jitka AK Sokolov 1994 06:32

Ženy 20 - 34 let, běh 3000 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 50 Havlíková Jitka AK Sokolov 1994 13:14
2 46 Polcová Monika SKI Klub Šumava 1991 13:29
3 38 Jirásková Radka   1978 13:38
4 16 Kalužíková Marcela   1975 16:09
5 3 Zachová Alena TJ Sokol Blatná 1995 18:54

Veteránky 35 let a starší, běh 3000 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 87 Honsová Olga   1973 12:10

Muži 20 - 39 let, běh 5000 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 99 Babický František AC Falcon Rokycany 1985 16:40
2 44 Šraděja Jakub SKI Klub Šumava 1991 17:40
3 32 Mikšl Rostislav   1972 18:52
4 96 Weinfurt Petr   1984 19:16
5 22 Louda Petr   1973 19:26
6 8 Mach Zbyněk OMV Příbram 1970 19:50
7 89 Jodl Jakub   1968 21:00
8 97 Šilha Václav   1983 23:33
9 26 Drnek Milan   1969 23:41
10 6 Svoboda Václav TJ Sokol Blatná 1972 24:19
11 88 Popelka Aleš TJ Blatná 1990 24:37
12-14 92 Burian Pavel TJ SOKOL Blatná 1977 25:59
12-14 93 Bláha Martin   1978 25:59
12-14 94 Fišer Miroslav TJ Sokol Blatná 1974 25:59
15 33 Hajný Jan TJ Sokol Blatná 1981 nedokončil

Veteráni I. 40 - 49 let, běh 5000 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 90 Bartoš Dušan Atletika Písek 1964 18:33
2 98 Soukup Petr Kovohutě Příbram 1965 18:51
3 17 Huspeka Miroslav BH Triatlon Č. Budějovice 1959 19:44
4 28 Eichinger Radovan TJ Blatná 1965 22:07
5 4 Kyselý Petr TJ Zduchovice 1964 23:54

Veteráni II. 50 - 59 let, běh 5000 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 1 Molčan Peter TJ Banská Bystrica 1957 19:57
2 9 Hornát Josef TJ Blatná 1957 22:10
3 49 Mráz Miloslav   1949 23:06

Veteráni III. 60 let a starší, běh 5000 m
Poz. S.Č. Příjmení Jméno Oddíl Nar. Čas
1 95 Holoubek František TJ Ruzyně Praha 1948 22:30
2 91 Putschögl Jaroslav TJ SOKOL Písek 1939 22:43
3 2 Veselý Karel   1943 24:46
4 42 Šefrna František   1945 25:53

Lední hokej:
Dura Blatná obsadila 1. místo

V právě skončeném ročníku 2007/2008 okresní soutěže v ledním hokeji 
obsadili hokejisté blatenské Dury 1. příčku. Byl to jejich jubilejní 10. ročník 
a hokejisté si připsali již třetí vítězství.V tomto úspěšném ročníku hráči Dury 
ovládli všechny sledované statistiky, vyhráli soutěž slušnosti, kanadské 
bodování, nejlepšího střelce a nahrávače. Od roku 1998, kdy vyjeli poprvé 
na led strakonického zimního stadionu, zní bilance následovně: 3x 1.místo, 
2x 2.místo a 2x 3.místo. Hokejisté děkují touto cestou svému sponzorovi 
DURA AUTOMOTIVE CZ, s.r.o. za podporu.

Dole zleva: Zdeněk Hrabal, Miroslav Šimsa, Petr Bulka
Nahoře zleva: Tomáš Hanousek, Petr Týma, Radovan Eichinger, Václav Brož, 

Rostislav Nový, Petr Čadek, Michal Venclíček, Martin Pangrác, Bohumil Minařík
Chybí: Josef Bulka, Martin Koubek, Zdeněk Pangrác, Pavel Rakovan, Michal 

Tvrdý, Michal Švec, Vladislav Peršín

Cyklo výlet do Plzně
24. ročník cykloturistické dálkové jízdy “Na rozhledny” 

pořádá 21.června 2008 Cykloklub Plzeň.
Blateňáci se chystají vyrazit společně od Labutě v 6:00, cíl 
je tentokrát v Plzni, ve dvoře Táborské 15 - pod plaveckým 

bazénem na Slovanech.
Více v příštím čísle
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Revize,montáže a opravy el.za�ízení a hromosvod�
Prodej elektromotor� a elektromateriálu 
V Podzám�í 173, Blatná 
tel.: 383423595, mob.: 602447796
www.elektromontaze.cz, suchy@elektromontaze.cz 

             Jana – mobil: 728317764


