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Čtrnáctideník Cena 7,- Kč

Slovenský víkend návštěvníky potěšil. Nabízíme několik pohledů na 
dění na zámku Blatná .Moc děkujeme všem, kteří nás dosud podpořili Jsou 
to: Jihočeský kraj, Město Blatná, Slovenský institut v Praze, Obec Važec, 
Klub slovenské kultury v Praze, Ing. Pavel Pavel, Slovenská agentura pro 
cestovní ruch, Tesla Blatná,a.s., Agro Mráz, MeosB, s.r.o., Česká spořitelna, 
Jaroš – Drůbež, Janota – Řeznictví, Fišerová – cukrárna, Lékárna Arnika, 
Blatenská ryba, Žíla – víno, Fialová lékárna, Jankovský – Elektro, G.T.S.cz, 
s.r.o., Zámek Blatná, Bierhanzl Group.

Více fotografií najdete na  www.nobiscumhumanitas.cz , ve fotogalerii

Slovenský víkend
Foto Kamila Berndorffová KAMFO, Zdeněk Malina a Milan Žíla.
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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

Poděkování
Liga proti rakovině děkuje všem dárcům 

za jejich příspěvek. 14.5. 2008 jsme v Blatné 
vybraly 10.720 Kč. Za jedenáct let, co sbír-
ku v našem městě zajištuji -  je to přibližně 
110.000,- Kč je to dost významná částka. 

Všem dárcům patří veliké poděkování 
za LPR: Mgr. Irena Honzíková

Dětský den na 
ZŠ TGM Blatná

Kdo by se 2. června podíval na školní dvůr 
ZŠ TGM, naskytl by se mu pohled na pobíhající 
děti. Pro nezasvěcené oko pouhý chaos, ale pro 
zúčastněné to bylo odpoledne plné soutěží a her. 
Slavili jsme totiž Mezinárodní den dětí.

Zkoušeli jste už někdy najít v krabici plné plas-
tových víček drobné hračky, běhat v obrovských 
holínkách nebo pojídat koláčky na čas? Není to 
tak jednoduché, jak se zdá. Tyto a řadu dalších 
úkolů plnily děti na jednotlivých stanovištích, za 
které získávaly lístečky. Ty pak mohly vyměnit 
za nejrůznější odměny. 

Spokojené úsměvy dětí byly důkazem toho, že 
se nám dětský den vydařil a zároveň i odměnou 
nejen pro nás, vychovatelky ŠD a ŠK, ale i pro 
všechny ostatní, kteří nám zábavné odpoledne 
pomáhali připravovat -  děti ze ŠK a studentky 
SPgŠ v Prachaticích, které u nás vykonávaly 
pedagogickou praxi.

Děkujeme i sponzorům, bez nichž bychom se 
při organizování Dne dětí nemohly obejít. Jsou to: 
Tesla Blatná, Larix – Toz, p. Fišerová, Pekařství 
Vrána, Jednota Blatná, p. Šourková – Second 
hand, p. Šourek – Ovoce  zelenina, truhlářství 
B+S, truhlářství p. Vrba, p. Říha a p. Spálenský.

Vychovatelky ŠD a ŠK ZŠ TGM Blatná

Městský kamerový dohlížecí systém v Blatné
Všímavější občané 

města určitě nepřehlédli 
„zvláštní roury“, které 
se koncem minulého 
měsice objevily na 
některých budovách 
v centru města. Ano, je 
to tak. Ve městě byly in-
stalovány první  kamery 
MKDS (městský kamerový dohlížecí systém).

Již v minulosti došlo k podání žádostí o fi-
nanční dotaci na nákup MKDS, a to z programu 
Parterství - program prevence kriminality Minis-
terstva vnitra. Zde jsme však neuspěli, a proto 
bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele 
MKDS pro město Blatná. Z tohoto výběrového 
řízení vyšla vítězně firma z Blatné, která kamery
koncem minulého měsíce nainstalovala a město 
Blatná tuto celou investici zaplatilo ze svého 
rozpočtu.  

V současné době probíhá zkušební provoz 
a vychytávají se „mouchy“. Dohlížecími kamera-
mi je monitorován střed města a blízké okolí, a to 
konkrétně tř. J.P. Koubka, nám. Míru a část ulice 
Na Příkopech. Kamery jsou zatím ovládány po 
tzv. vnitřní síti,  a to ze služebny městské policie. 
Záznam probíhá 24 hodin a je ho možné sledovat 
on-line, nebo je ho možné případně přehrát zpětně. 
Uvádím, že tento záznam je a vždy bude neveřej-
ný a je určen pro potřeby Městské policie Blatná, 
Města Blatná, popřípadě Policie ČR. 

Městský kamerový dohlížecí systém je  dalším  
z prostředků ke zvýšení bezpečnosti občanů, 
je rovněž určen pro prevenci kriminality a dále 
pro sledování dopravní situace ve městě. Do 
budoucna je počítáno s rozšířením kamerových 
bodů a tím k pokrytí dalších „exponovaných“ 
míst v Blatné. 

Velitel strážníků, Městské policie Blatná
Petr Vaněk

Hledám svědka, který viděl pohyb pode-
zřelé osoby kolem auta VW golf Variant 
stříbrné barvy 28. 5. 2008 na parkovišti 

u staré školy v období od 8 do 10 hodin. 
Pachatel po rozlomení zámku odcizil čer-
nou aktovku a veškeré doklady ŘP,OP,T-
P,ZTP/P ap. v peněžence hnědé barvy. Za 
upozornění na možného pachatele na tel: 

777590126 děkuji.

Vzpomínka
Od začátku letošního jara opustili řady 

Spolku divadelních ochotníků v Blatné dva 
dlouholetí členové. Chceme jejich jména 
připomenout alespoň prostřednictvím míst-
ního tisku. Paní Marie Portová, výborná 
muzikantka, klavíristka, se aktivně podílela 
nejen hudebním doprovodem při divadelních 
hrách, ale také působila v různých estrádních 
vystoupeních blatenských ochotníků. Pan 
Josef Gutwirth, další z ochotníků obdařený 
talentem hereckým, ale i výtvarným. Scény, 
které připravoval na různá představení pro 
dospělé i pro děti, byly vždy esteticky vkusné 
a pěkné. Oba vzpomínaní členové Spolku 
divadelních ochotníků byli lidé společenští 
a jejïch vztah k ochotnickému divadlu byl 
plný chuti být prospěšný a rozvíjet dál tradici 
blatenského ochotnického divadla. Upřímně 
na ně vzpomínáme.

Spolek divadelních ochotníků v Blatné.

V sobotu  7. 6. 2008 proběhla ve Františ-
kových Lázních v galerii Brömse vernisáž pro-
storově a počtem děl náročné výstavy obrazů, 
grafiky a soch Ladislava Marii Wagnera,
Barbary Issy Wagnerové a hosta výstavy Josefa 
Synka. V nádherných prostorách Švýcarského 
dvora bylo nainstalováno přes 80 obrazů těchto 
tří malířů našeho kraje, včetně několika soch 
Josefa Synka. Akce proběhne pod záštitou Čes-
koněmecké kulturní spolupráce,  akc. společnosti 
Lázně Františkovy Lázně, Ministerstvem kultury 
ČR, Unií výtvarných umělců ČR a elitní němec-
ko-francouzské organizace International classe 
homme d´art Faubourien.

Výstava potrvá tři měsíce až do  
27. srpna 2008



Ročník 19 (29) Blatná 13. června 2008 Číslo 11 / strana 3

Hlavní problém, který mne trápí a který ne-
jsem ochotná tolerovat, je ten, že na blatenské 
pohotovosti pacientovi nevydají léky. Proběhne 
to většinou tak, že lékař pacienta vyšetří, určí 
diagnózu a napíše recept. Poté řekne, ať s tímto 
receptem dojede někdo z rodiny do okresní 
lékárny ve Strakonicích nebo v Písku. V tom 
lepším případě pacient dostane injekci a jde 
pomalu domů. 

Nejsem zaujatá proti lékařům, sestřičkám 
nebo pracovníkům v blatenských lékárnách, 
všech si vážím. Ale vadí mi, že pacienti si musí 
jet v neděli nebo sobotu odpoledne pro léky do 
okresní lékárny.

Já mám chronickou nevyléčitelnou nemoc. 
Každý den beru léky, které mne stabilizují, abych 
mohla vést normální život. Několikrát do roka, 
když je můj organismus oslabený, se mi stav 
zhorší. Pak musím dostat silnější léky, které si 
beru, když cítím, že se blíží záchvat. A právě 
s těmito léky mám problém. Na pohotovosti je 
nedostanu. A než s nimi přijede muž z okresní 
lékárny, dostanu záchvat.

Nechci mluvit jen o sobě, ale chci také pouká-
zat na seniory z Blatné a okolí. Těch mi je nejvíce 
líto, protože si v neděli nemohou dojet do okresní 
lékárny. Velká část seniorů žije jako samotáři 
a nemají nikoho, kdo by jim přivezl léky. Nebo 
je jim trapné doprošovat se sousedů. Trávím se 
seniory nějaký čas v čekárně u lékaře, a tak znám 
jejich smutné stížnosti.

Jako jediné východisko vidím v tom, že buď 
aby se léky dávaly pacientům na pohotovosti, 
jako to bylo dříve. Anebo aby v neděli  a v so-
botu odpoledne byla otevřená aspoň jedna ze tří 
lékáren v Blatné. 

V prvním případě je asi problém udržovat na 
pohotovosti základní stav nejžádanějších léků 
v záruce, léky by se musely kontrolovat, prošlé 
léky by se asi musely vyřazovat či vyměňovat 
s lékárnou. To je asi administrativně náročné na 
další část pracovní síly sestřičky. A je to problém 
v dnešní době minimalizace nákladů. 

V druhém případě je zřejmé, že v malém měs-
tě, jako je Blatná, je víkendová služba v lékárně 
pro několik pacientů prodělečnou záležitostí. 

V této neřešitelné situaci by se mělo do problé-
mu vložit Město Blatná a nabídnout pohotovosti 
dotaci na vedení základního stavu léků či lékár-
nám dotaci na víkendový provoz v ceně pracovní 
síly a části provozních nákladů. 

Tento článek není kritika. Je spíše volání 
o pomoc. 

Velmi bych byla ráda, kdyby tento článek ne-
zapadl, aby své náměty, zkušenosti a připomínky 
vyjádřili i jiní občané Blatné, kteří o tomto závaž-
ném problému mluví v čekárnách lékařů. 

Velmi prosím, aby se vyjádřili zástupci Města 
Blatná, zda je či není možné dotovat více provoz 
pohotovosti, aby mohla vést základní stav léků, 
anebo zda je či není možné dotovat víkendový 
provoz vždy jedné ze tří lékáren. 

Velmi prosím, aby se vyjádřil aspoň jeden zá-
stupce lékařů z Blatné, zda je či není, případně za 

jakých rozumných podmínek by bylo možno vést 
stav základních léků na pohotovosti v Blatné.

Velmi prosím, aby se vyjádřila aspoň jedna 
paní magistra z našich blatenských lékáren, zda je 
či není, případně za jakých rozumných podmínek 
by byl možný víkendový provoz (služba) jedné 
ze tří lékáren v Blatné.

Velmi bych si přála, a věřím, že nejsem 
sama, aby pacienti si mohli v neděli nebo sobotu 
odpoledne vyzvednout léky zde v Blatné, která 
bývala hrdým okresním městem a její význam 
zase narůstá 

Pokud je problém řešitelný za pomoci dotace, 
velmi bych prosila, aby iniciativu převzalo Město 
Blatná a podpořilo tak nemocné, ale i zdravé. 
Neboť nikdo nevíme, kdy budeme léky v neděli 
potřebovat právě my.       V. I.

Zamyšlení nad zdravotnictvím v Blatné

Fotograficky z koncertu
LUCIE BÍLÉ

který se konal 30. 5. 2008.

KAMFO Blatná pořádá

Foto Kamila Berndorffová, KAMFO Blatná
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Na konci května se konalo prestižní mezinárodní mistrovství EUROPEAN 
GRAND PRIX. Na této soutěži nemůžou chybět žádné evropské špičky. 
A PREZIOSO Sokol Blatná mezi nimi. Sluníčko nám svítilo, strávily jsme 
odpoledne u moře a medaile nám cinkaly na krku. Na stupních vítězů jsme 
během tří soutěžních dnů stály pětkrát. Tři medaile jsme získaly za sólofor-
mace a dvě ve skupinách.

První medaili získaly za třetí místo v duu s hůlkou Monča Lapková a Evka 
Augierová. Druhá medaile na sebe nenechala dlouho čekat. Monča Lapková 
ve velké konkurenci vyhrála se svým pomponovým sólem druhé místo. 
A úspěšný den soutěže sóloformací završilo trio poms Monča, Evka a Kája 
Spálenská se svým třetím místem. Další sóloformace juniorek a seniorek se 
umístily těsně pod medailovými příčkami.

V Chorvatsku jsme jenom nesoutěžily, byly to také dny naplněné zážitky. 
Třeba když nás zastavila chorvatská televize a natočila s námi reportáž. 
Sympatický zmrzlinář, kterého jsme navštěvovaly každý den a za každou 
medaili nám dal kopeček zmrzliny navíc. Dobré jídlo jsme si vychutnávaly 
na otevřené terase s výhledem na moře. Přátelské prostředí mezi soutěžícími. 
Nebo naše večerní procházky při západu slunce na pobřeží.  

PREZIOSO v Chorvatsku: „Slunce, moře a ...MEDAILE!“
Tohle všechno jsme zažily a ještě k tomu navíc jsme uspěly v soutěži 

skupin. Pochodové defilé probíhalo na promenádě u moře a pódiové sestavy
v historickém amfiteátru. Skupina kadetek s hůlkou vyhrála 3. místo. Porazily
mnoho dobrých souborů a mezi nimi i loňské vícemistryně Evropy z Karviné. 
V pompónech vystoupaly ještě výše. Do Blatné přivezly stříbrné medaile 
za 2. místo. V juniorské kategorii je největší konkurence, proto to neměla 
naše zlatíčka jednoduché. Ale holky zabojovaly a k naší velké radosti se 
v obou náčiních (hůlka i poms) umístily na 4. místě s opravdu minimálním 
bodovým rozdílem ( 0,1 a 0,05 bodu). 

Všechny hrdě reprezentovaly naše město Blatná a nezůstaly bez povšim-
nutí. Díky také patří starostce Sokola Blance Malinové a městu Blatná za 
obrovskou podporu, která nám umožnila zúčastnit se šampionátu. 

A zhodnocení vedoucích na závěr: „Bylo to náročné, ale stálo to za to. 
Byl to pro nás krásný vstup mezi evropské špičky. Skvělý začátek a bude to 
ještě lepší! Jsme výborný tým, který s úsměvem stoupá vzhůru. Mezi nás také 
patří naše maminky. Moc děkujeme za Vaši ochotu nás podporovat.“

Mažoretky Prezioso Sokol Blatná

Monča a Evka -  
3. místo -  
BATON.

PREZIOSO Sokol Blatná.
Monča - 2. místo 

POMS.

Juniorky se svým maskotem.

Pochodové defilé na nábřeží.

Monča, Evka a Kája - 3. místo POMS
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Vítězná trojka BATON Blatná, Havířov a Ostrava.

Skvělé juniorky - 4. místo. Šťastná vedoucí Verča.

Pusu Vám posílá PREZIOSO.

Profesionálky.

Sólistky BATON.

Úspěšné kadetky - 2. místo 
POMS.
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Závěrečná schůzka v Blatné
Ve dnech  24. – 27. dubna 2008 se konala na Střední 

odborné škole v Blatné závěrečná schůzka projektu 
Comenius, které se zúčastnili zástupci  všech čtyř part-
nerských škol  projektu. Přivítali jsme u nás celkem 15 
zahraničních studentů a učitelů, a to z Gymnázia v ně-
meckém Warsteinu, Základní školy ve slovenském 
Važci a z finské školy Hämeenlinnan Lysean Koulu.

Uvítací večer se konal ve školním sále. Každý učitel 
je rád, když může pochválit své studenty. Tentokrát jsme 
se ale setkali s tak úžasným přístupem a zájmem našich 
studentů, že slova chvály jsou tu vlastně zbytečná. Přišli 
i ti, kteří se dosud do projektu nezapojili nebo o něm ani 
moc nevěděli. Přišli třeba jen ze zvědavosti nebo opravdu 
pomoci s organizací, nebo si popovídat anglicky a němec-
ky. Důležité je, že jsme všichni společně prožili příjemný 
večer plný poznání, zábavy a písniček. Je pravda, že jsme 
lépe poznali nejen své staré a nové přátele z partnerských 
škol, ale i sebe navzájem.

Potěšilo nás, že se schůzky zúčastnila také paní Blanka 
Malinová, bývalá koordinátorka projektu Comenius na 
naší škole.

Děvčata z 1.C a ze 3.D se s pomocí našich paní kuchařek postarala o bo-
hatě prostřený stůl a občerstvení . Na stole nechyběly vlaječky jednotlivých 
států. Chlapci z 1.A zajistili vlastní živou hudbu - Tomáš Bulín hrál na housle 
a Karel Hoch, který  se ujal také role uvaděče, nám zarepoval.  Akrobatické 
taneční vystoupení a písničky  v mongolštině si připravila další děvčata z 1.
C, Dáša Ušiaková a Ečka Narmandakh. Martin Hartl  ze 2.A a Petr Olejník 
(studující v Písku) zazpívali a zahráli na kytaru několik písniček  kapel Oasis, 
Nirvana, S.O.A.D.  a přidali  i  něco ze své vlastní tvorby. Zuzka Profanto-

vá, členka važecké folklorní skupiny,  se připojila krásnými slovenskými 
lidovými písničkami. Zkrátka multikulturní večer…

Tato schůzka byla vyvrcholením  tříletého projektu partnerství škol 
a jejím  cílem bylo zhodnotit celý projekt. Připravili jsme také doprovodný 
program související s tématem projektu, např. exkurzi do sklárny manželů 
Vlasákových v Bělčicích, exkurzi do podniku Liqui B nebo krátké putování 
za pamětihodnostmi Blatenska (Ujezdec, Černívsko, Paštiky), bowling apod.  
Studenti byli ubytováni v českých rodinách a všichni společně měli vlastní 

program. V pátek se se svými učiteli  aktivně zúčastnili vyučování v  naší 
škole.  Všechny Comenius týmy byly pozvány panem starostou Hospergrem 
na  krátké  setkání  na radnici.  Delegace Základní školy ve Važci byla přijata 
také paní Karlíkovou, ředitelkou Základní školy J. A. Komenského v Blat-
né. Ze setkání vyplynulo, že v brzké době začne nový projekt mezinárodní 
spolupráce mezi oběma základní školami.

O tom, že se závěrečná schůzka projektu Comenius povedla, svědčí  
zážitky a postřehy některých účastníků:

Paní učitelka Hana Koubková: 
Velkou radost jsem měla z toho, že jsem viděla naše 

studenty, jak si zcela bezprostředně a bez zábran dovedou 
povídat v angličtině i němčině se svými kamarády z Finska,-
Německa nebo Slovenska.A úplně největším překvapením 
pro mě bylo to, že největšími  „baviči“ byli studenti, kteří 
z jazyků nedostávají jen jedničky, ale spíše naopak. Toto 
setkání ukázalo, že dorozumět se a porozumět si znamená 
víc „chtít“ než „umět“.

Studentky Hanka Vašáková, Katka Chlandová, 
Karolína Schneiderová a Lucie Vrážková (pomáhaly 
s obsluhou na uvítacím večeru):

Během večera nás překvapilo taneční představení, zpěv 
a hra na housle v podání našich spolužáků. Jsme rády, že 
jsme se mohly zúčastnit, všichni se dobře bavili.  Je vyni-
kající, že naše škola spolupracuje se zahraničními školami 
a dává tak možnost svým studentům navštívit cizí země...
Student Petr Olejník (jako host):

Nejdříve jsme měli téměř strach hrát, ale po zachvácení 
tou úžasnou atmosférou jsme prostě nemohli odolat. Zašli 
jsme s Martinem pro kytaru a i přes všeobecné horko to byl 
vcelku osvěžující zážitek..
Studentka Terezka Špetová (ubytovala studentku Janku 
z Važce):

Asi největším zážitkem pro mě byl výlet do Prahy. Šli jsme na Karlův most 
(opravdu platí české úsloví „Je tu lidí, jak na Karlově mostě“), pak jsme se 
přemístili k Orloji, kde  někteří nadšenci vystoupili na věž, odkud měli Prahu 
jako na dlani. Mám spoustu zážitků a věřím, že každý z nás si v srdci uchoval 
nějakou vzpomínku nejen z cesty do Prahy, ale z celého setkání…
Paní učitelka Anna Hlavová:

Pro studenty prvních ročníků bylo společné setkání vhodnou ukázkou 
dobré zábavy i využití jazykových schopností. Hudební vystoupení našeho 

PROJEKT COMENIUS  NA  
SOŠ V BLATNÉ
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studenta Tomáše Bulína mě překvapilo velmi vysokou úrovní. Páteční ná-
vštěva  zahraničních hostů ve škole bylo zpestřením výuky i  možností vlastní 
komunikace v cizím jazyce….

Myslím, že podobné akce znamenají oboustranné obohacení naší práce 
a zkušenosti pro studenty navzájem. Velmi pozitivně hodnotím i další akce ve 
škole, např. výtvarnou soutěž, fotografickou soutěž pod vedením Františka
Hajdekra. Škola se zviditelnila i v tisku. Je to jeden ze způsobů, jak lépe 
poznat i vlastní studenty a kolektiv.
Studentka Eva Řezníková (aktivní v projektu po celý rok, ubytovala  
Slovenku Veroniku):

Sraz partnerských škol byl opět suprový. Užili jsme si spoustu legrace 
a máme na co vzpomínat. Získali jsme nové kamarády, se kterými jsme stále 
v kontaktu. Taky jsme si procvičili jazyk, i když občas jsme komunikovali 
stylem „ruce, nohy“…
Studentka Katka Ostřížová (aktivní v projektu po celý rok, ubytovala 
Slovenku Zuzku):

Společný večer? Bohatá tabule, prohýbající se stoly, obložené talíře, 
zásobená lednička a hlavně dobrá nálada. Pestrý večer  skončil okolo půl-
noci. Druhý den byli všichni hosté oficiálně přivítáni panem ředitelem a my
jsme ukázali  našim přátelům areál školy. Odpoledne následovala jízda na 
koni a poté prohlídka a ochutnávka  produktů místního lihovaru. Večer jsme 
uspořádali domácí oslavu pro našeho finského kamaráda Heikkiho, který
musel bohužel odjet domů dříve…
Paní učitelka Hana Augustinová:

Naši studenti mají možnost získat nové pohledy na jiné země – jejich 
tradice, zvyky, způsob života, sport, studium, kulturu. Učí se také umění 
komunikace a přizpůsobení novým situacím…

٭٭٭
Projekt partnerství škol přispěl na naší škole k prohloubení zájmu o zahra-

niční kontakty, o studium cizích jazyků a výrazně pomohl studentům získat 
jasnější představu o jejich uplatnění v budoucím životě. Všichni jsme měli 
možnost navázat nová přátelství doma i v zahraničí.

Marie Švehlová, koordinátorka projektu Comenius SOŠ Blatná

 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za
obsah textu odpovídá výlučně autor. Text nereprezentuje názory Evropské 
komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho 
obsahem.

Jarda, Heikki. Sklárna.

Oliver, Katka, Terezka.

Studenti z Blatné a Warsteinu.

Tomáš Bulín.
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L I T E R Á R N Í  R U B R I K A

Borovici
za Sádlovem v lukách, kterou vyvrátil nene-

chavec vítr 9.4.2008

na Tebe
vzpomene každý
jak jsi tu stála

za noci hvězdám
se z blouznění o lásce, štěstí 
vyznávala

jak jsi již z dálky
poklony skládala všem 
kdo přicházeli v míru

milo Ti bylo 
znala’s spěch jarních květů
i podzimní vlání

teď tušení co skrývá se 
za oborou
Tě odírá

jen posledních pár kořenů 
věrných služebníků
poutá Tě k zemi

ztrápeně klečíš
možná bys odprosila
báním barokních mračen

možná abys 
zvědavým travám
dopověděla svůj příběh

mezi světy bolestně trváš
než milosrdná pila
se na Tebe zazubí

vystřelíš vzhůru
nasedneš na vytoužená křídla
a již nebude

jen lítostivá pěna na potoce
s trochou toho stesku
po Tobě zbude

spi sladce
milá stověžatá
kdo teď bude

silnými pažemi větví
se v křížalách strastí probírat
a hostit ptáky

kdo bude
babímu létu nastavovat
pichlavou svatozář

bdi tam i za mne
až půjdeš lehkou nohou
vstříc vzpomínkám

Luboš Vinš

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 

Spole�nost VISHAY Electronic spol. s r. o., 
 jeden z nejv�tších sv�tových výrobc�
elektronických sou�ástek, výrobní závod 
ESTA, Paštická 1243, 388 01  Blatná,  Vás 
srde�n� zve na

Den otev�ených dve�í
naší spole�nosti, který se bude konat dne 12. 7. 2008 od

9 –15 hod. 
P�ipravili jsme pro Vás prohlídkové trasy s ukázkou 

výrobních proces�, anketu s drobnými dárky a ob�erstvení.
T�šíme se na Vás! 

          Regionální informační a mapové centrum Blatná

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

                          od 23.5. do 27.6.2008.

HOSPODA „na statku“ Pole - 388 01  pošta Blatná, tel./fax 383 491 007

DĚTSKÁ ODPOLEDNE a DOSPĚLÉ VEČERY
léto 2008

ve stodole loutková i maňásková divadla a pak „na sále“ chvíli taneček pro děti každého 
věku prázdninové neděle + pár sobot večer pro ty větší

6.7. od 16:00 hod - divadlo pro děti - Jak beruška Uška o sedmou tečku přišla - Kapsa  
 Andělská Hora
13.7. od 16:00 hod - divadlo pro děti - Královská moudrost - Játojsem (Víťa Marčík ml.)
20.7. od 16:00 hod - divadlo pro děti - Příhody včelích medvídků - Věž Brno
27.7. od 16:00 hod - divadlo pro děti - Dlouhý,Široký a Bystrozraký - Šumavské  
 ochotnické divadlo Prachatice
2.8. od 21:30 hod - divadlo pro dospělé - Lékařem proti své vůli aneb každý chlap je  
 paroháč - Kapsa Andělská Hora
3.8. od 16:00 hod - divadlo pro děti - Jak princ s vodníkem vytopili peklo - Tyjátr   
 Horažďovice
9.8. SLAVNOSTI VÍNA V. ročník …………………………       … až do tmy!!
Bonus Vivendi - c i m b á l o v á    m u z i k a  z Čejkovic
Ochutnávka moravských vín od 5-ti výhradních dodavatlů vína do sklepů statku, sdružení 
nejlepších vinařů Mutěnicka a Podluží.
Možnost i větších objednávek pro „fajnšmekry“, vinárníky, hospodské, hoteliéry a znalce. 
Pečeme maso v „golému“od 18:00 hod

10.8. od 16:00 hod - divadlo pro děti - Šípková Růženka - Víťa Marčík st.
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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

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

Ladislav Stehlík
V roce 1956 vychází básnická sbírka L. Stehlíka „Voněly vodou večery“, která 

je knihou básníkova dvojího domova, rodného Bělčicka a Prahy. Je významná tím, 
že je sbírkou přírodně lyrického žánru, který se v době, kdy poprvé vyšla příliš 
„nenosil“. Pro L. Stehlíka je tato sbírka velice příznačná, je v ní obsažena téměř 
celá jeho osobnost. Autor se v této knížce projevuje jako básník silného vizuálního 
citu, daného jeho výtvarným talentem.            Pet

Takové ticho

Zpěv cvrčků večer dosrkává
pod mezí v ovsu zvlněném.
Soumrak žne světla, vlhne tráva,
takové ticho v srdci mém.

Takové ticho k zemi padá,
že zrosí zrak mé tesknice.
Tma stříbro stínů na zahradách
žne lesklým srpem měsíce.

Báseň i kresba L. Stehlíka převzaty ze sbírky Voněly vodou večery, 2. vydání, 
ČS, Praha 1983.

Drobné památky Blatenska
Před obcí Jindřichovice vlevo od silnice do Blatné stojí na 

vysokém kmenném pilíři se soklem litinový kříž s korpusem 
Krista. Na kříži 
je umístěn štítek 
a v dolní části je 
reliéfní plasti-
ka. Na soklu je 
letopočet 1890. 
Není známo, zda 
se k této dobře 
udržované pa-
mátce vztahuje 
nějaký příběh, 
možná stojí na 
místě dávno za-
niklé křižovatky 
starých cest.

Pet.
Foto  
Václav Cheníček, 2008

Možnost studia
Chcete získat titul Ing.? V akademickém roce 

2008/2009 počítá Bankovní institut vysoká škola 
Praha se zahájením dvouletého magisterského studia 
v konzultačním středisku Blatná. Studium bude nava-
zovat na absolvované bakalářské studium. Informaci 
uvádíme pro absolventy různých oborů bakalářského 
studia na BIVŠ Praha, případně jiných vysokých škol. 
Úspěšným ukončením kombinované (dálkové) formy 
magisterského studia získá absolvent titul Ing. Jedná 
se o studium na soukromé vysoké škole, na 1 semestr 
činí školné 22 000 Kč. Předpokladem otevření studia 
je závazná přihláška 20 studentů. Zájemci se mohou 
blíže informovat na telefon. číslech 731 425 298, 
383 412 237, 383 422 228



Číslo 11 / strana 10 Blatná 13. června 2008 Ročník 19 (29)

KOMPLETNÍ PROGRAM
www.blatensky-fest.cz

PÁTEK 20.6. 2008

Zimní stadion:

15.00-15.30h        PARALLEN
15.40-16.10h        HAPPY AS A HIPPO
16.20-16.55h        PISSYCAT
17.05-17.45h        ZÁKAZ UVOLNĚNÍ
17.55-18.35h        KABÁT REVIVAL
18.50-19.25h        OVERSIGHT
19.40-20.15h        TRACHYT
20.30-21.10h         PRUDIČ BAND
21.25-22.05h         BATTOLE
22.20-23.00h         FUNKCE ŠROUBU  
23.15-00.05h         ANČA BAND
00.20-01.05h         BURKINA FASO
01.20-02.05h         MERLIN
02.20-03.00h         ZBUBAKY

Kinosál Sokolovny:
Výstava fotografií hudebního publicisty a fotografa Tomáše Polívky 

(předsálí kina bude otevřeno od 15.00-19.00h)

Kuželna:
Výstava obrazů Antonína Řehoře a grafik Petra Štěpána.

SOBOTA  21.6. 2008

Zimní stadion:

Hlavní hudební program:
12,00-12,20h   PATHEROYE ROYE
12,35-13,10h   PRVNÍ HOŘE
13,25-14,00h   BT´N´J
14,15-14,50h   ŠANOV 1
15,05-15,45h   N.V.Ú.
16,00-16,40h   PROJEKT PARABELUM
16,55-17,35h   JESUS OM
17,45-18,25h   ZVLÁŠŇÝ ŠKOLA
18,40-19,20h   JANIS JOPLIN REVIVAL
19,35-20,15h   DARK GAMBALLE
20,30-21,10h   HC3
21,25-22,00h   LOCOMOTIVE
22,20-23,20h   HORKÝŽE SLÍŽE
23,35-00,25h   TAM-TAM ORCHESTRA
00,40-01,20h   MORDORS GANG

01,35-02,15h   TIMUDEJ
02,30-03,15h    TICHO DE PRE CUPÉ BAND

Doprovodný program: cyklotrialová exhibice Petra Beneše, videopro-
jekce záznamu z minulých ročníků Blatenského festu

Kinosál Sokolovny:
Výstava fotografií hudebního publicisty a fotografa Tomáše Polívky

15,00h Přednáška spojená s besedou – Jak se fotí muzika. Přednáší 
hudební publicista a fotograf Tomáš Polívka  (ve spolupráci s Kamfo Blatná 
v rámci akce Blatenská růže 2008).

Filmová představení (pro návštěvníky festivalu zdarma, jinak vstup 
50,- Kč):

11,00h         RATATOUILLE (animovaný film pro děti i dospělé)
17,00 h      …A BUDE HŮŘ (film natočený podle kultovního románu  

        Jana Pelce)
        (předsálí kina bude otevřeno od 11.00-19.00h)

Kuželna:
Výstava obrazů Antonína Řehoře a grafik Petra Štěpána.
Loutkové divadlo Davida „Šprcky“ Flandery – představení ve 12.30h 

a v 16.00h

NEDĚLE  22.6. 2008

Dofestivalování  u hospody letního stadionu
Hudební program:
12,00-13,00h   VSTUP
13,00-14,00h   THE OCELOT
14,00-15,00h   SAMHAIN
15,00-16,00h   NIKOLA BRASKO
16,00-17,00h   HADIBAND
17,00-18,00h   KŘEČOVÝ ŽÍLY

Vstupné předprodej (do 18.června) : 200 Kč
Vstupné na místě - pátek (1 den)     : 100 Kč
                               pátek (2 dny)     : 280,- Kč
                               sobota (1 den)   : 240,- Kč

Vstupenky lze zakoupit v následujících předprodejních místech: 

Blatná - Hospoda U Datla, Restaurace Sokolovna, Březnice - Hospoda 
U dědy Jehudy, Horažďovice - Info centrum,  Mirotice - Restaurace U Alše, 
Nepomuk – Coffee Shop, Písek - Divadlo Pod Čarou, Strakonice - Rokáč 
Křemelka, Hospoda Na Zborově, Volyně – Rakvárna.

2008
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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 

Uzávěrka soutěže : 10. září 2008 

Podmínky soutěže:
1. přijímány budou fotografie černobílé i barevné
2. rozměr min. 13 x 18 cm, max. 30 x 40 cm.
3. maximálně 5 snímků od jednoho autora na dané téma, kusem se 
rozumí i série složená maximálně ze 4 snímků 
4. všechny fotografie zaslané do soutěže označte v pravém dolním 
rohu rubové strany jménem autora, adresou, názvem snímku, 
kategorií ( A, B )
5. zasláním fotografií do soutěže autor souhlasí s případným 
uveřejněním svých fotografií k propagaci soutěže bez nároku na 
honorář
6. pořadatel není zodpovědný za poškození a ztrátu fotografií 
během přepravy          
7. uzávěrka soutěže : 10. září 2008 
8. vyhlášení výsledků,výstava v DDM Blatná: 18. září 2008 
9. nejlepší 3 snímky budou oceněny

Adresa pro příjem fotografií a případné informace v: 
DDM Blatná, Palackého 652
 388 01 Blatná
 Tel. : 383 422 134   pí. Šebková
 606 418 773   p. Minařík

Pro prodejnu 
nábytku v Blat-

né přijmeme 
spolehlivé
prodavače, 
nebo proda-

vačku. Solidní 
platové pod-

mínky.
Prosím zájem-

ce volejte 
602 289693

2008
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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 

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

Zemědělství Blatná,a.s. přijme ošetřovate-
le/ku dojnic a traktoristu. 

Byt k dispozici.t.č.602414730,383422462
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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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Program kina - červen 2008

 ULTURNÍ KALENDÁŘK
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 15. června – zámek Blatná – 9,30 hod.
MATINÉ
Vyhlášení výsledků a předání cen
Závěrečný koncert vítězů
Volně přístupné veřejnosti

Pátek 20. – 22. června – zimní stadion 
BLATENSKÝ  FEST
15. ročník
V pátek vystoupí převážně blatenské skupiny 

- zahájení od 15,00 hod. 
Sobota bude patřit kapelám z Čech a ze 

Slovenska - začátek od 12,00 hod. Můžete se 
těšit na kapely HORKÝŽE SLÍŽE, TAM-TAM 
ORCHESTRA, LOCOMOTIVE, KABÁT RE-
VIVAL,..

V neděli od 12,00 hod. „dofestivalování“ 
u hospody na letním stadionu /Vstup, Křečový 
žíly,/

V průběhu festivalu bude probíhat doprovodný 
program: 

sokolovna – výstavy fotografií + přednáška,
filmová projekce /“…A BUDE  HŮŘ“ /,…

kuželna –  loutkové divadlo pro děti, výstava 
A. Řehoře,….

zimní stadion –  videoprojekce, čajovna,…
Vstupenky v předprodeji: Hospoda U Datla, 

Restaurace Sokolovna, Herna Bar Hrabák

Sobota 21. června – budova SOŠ
50. VÝROČÍ  ZALOŽENÍ  SOŠ
- den otevřených dveří pro širokou veřejnost

Výstavy:
Sobota 21. června – zámek Blatná 

26. ročník
Mapový okruh BLATENSKÁ  
RŮŽE
- výstava fotografií z celostátní soutěže fo-

toklubů
Vernisáž výstavy v 10,30 hod.
Otevřeno denně mimo pondělí   Út – Pá  14 

– 17     So – Ne 10 – 12,  13 – 17
Výstava potrvá do 13. července 2008

Městské muzeum Blatná 
KOUZLO HRAČEK
Otevřeno: červen denně mimo soboty   9 – 12,  

13 – 16 hod.

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

Výstava potrvá do 17. srpna 2008

Městské muzeum Blatná 
KRESBY 
LADISLAV STEHLÍK
Výstava k 100. výročí narození
Vernisáž výstavy 24. června v 18,00 hod.
Otevřeno: červen denně mimo soboty   9 – 12,  

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

13 – 16 hod. 
Výstava potrvá do 20. srpna 2008 

Připravujeme na červenec a srpen: 
Countryfest
Výstava Srdce na pravém místě
Výstava Příroda Blatenska
Tradiční blatenská pouť 
Nahošínský triatlon
Hon na lišku

POHÁDKOVÝ TÝDEN PRO NEJMENŠÍ 
I STARŠÍ

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

Neděle 15. 6. v 17:30 hod.
Fantasy film USA, 2008, 95 minut, v českém

znění
KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ 
/Bontonfilm/
Další příběh o tom, jak se americké děti do-

staly do světa fantasy, plného podivných stovření 
a příšer. 
Vstupné 65,- Kč   Mládeži přístupno

Středa 18. 6. v 19:00 hod.
Akční drama USA, 2007, 116 minut, s ti-

tulky
NEŽ ĎÁBEL ZJISTÍ, ŽE SEŠ 
MRTVEJ 
/Bontonfilm/
Kriminální psychothriller natočil Sidney 

Lumet v New Yorku s prvotřídními herci (Philip 
Seymour Hoffman, Ethan Hawke, Albert Fin-
ney) na téma zločinu, který přerostl v rodinnou 
tragédii. 
Vstupné 60,- K Mládeži do 15 let nevhodné

Pátek 20. 6. ve 20:00 hod.
Drama USA, 2008, 158 minut, s titulky
AŽ NA KREV 
/Falcon/              dvojprogram

O střetávání starého pohledu na svět s novým. 
Daniel Day-Lewis v hlavní roli texaského ropné-
ho magnáta Plainviewa. 
Vstupné 70,- Kč   Mládeži do 12 let nevhodné

Sobota 21. 6. 
Doprovodný program- BLATENSKÝ FEST 
Hudební ČR, 2006, 85 minut, 
...A BUDE HŮŘ 
/Cinemart/ 
Předlohou filmu je část Děti ráje z čtenářsky

úspěšného románu Jana Pelce ...a bude hůř. 
Tvůrci se rozhodli nejprve vynechat klasickou 
distribuci v multikinech a soustředit se na klu-
by, hudební festivaly a hospody. Proto byl film
natočen na 16mm černobílý inverzní film a byl
promítán z 16mm projektorů. Po první premiéře 
27. 7. 2006 a dočasných projekcích následovala  
distribuční premiéra prostřednictvím společnosti 
CinemArt.

Pátek 27. 6. ve 20:00 hod.
Thriller USA, 2008, 90 minut, s titulky
ÚHEL POHLEDU 
/Falcon/ 
Thomas Barnes (Dennis Quaid) a Kent Taylor 

(Matthew Fox) dva agenti tajné služby, kteří mají 
za úkol chránit prezidenta Ashtona (William 
Hurt) na zásadním summitu o světové válce 
proti teroru.
Vstupné 70,- Kč     Mládeži do 12 let nevhodné

Neděle 29. 6. ve 20:00 hod.
Poetický ČR, 2008, 120 minut
VENKOVSKÝ UČITEL 
/Bontonfilm/
Hlavním motivem je hledání lásky mladého 

venkovského učitele. 
Film režiséra Bohdana Slámy vypráví o mla-

dém učiteli (Pavel Liška) kdesi na venkově 
v severních Čechách. 

Hrají: Pavel Liška, Zuzana Bydžovská, Ladi-
slav Šedivý, Marek Daniel, Tereza Voříšková....
Vstupné 70,- Kč         Mládeži do 12 let nevhodné
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 PORTS

Konečná tabulka okresního přeboru mužů ve volejbale  
1. TJ Blatná „B“ 21 16   5 33   :  14 37 
2. TJ ČZ Strakonice 21 18   3 36   :    7 36 
3. TJ S.Blatná „D“ 21 12   9 25   :  28 33 
4. SK Otava Katovice 21 11 10 27   :  22 32 
5. Záboří Žížaly 21 10 11 23   :  25 31 
6. TJ Fezko OL.D.St. 21   8 13 20   :  29 29 
7. TJ Blatná „A“ 21   7 14 18   :  29 28 
8. SK Řepice 21   2 19 10   :  38 23 

Dřeváci TJ Sokola Blatná uhájili v posledním kole před dotírajícími soupeři třetí místo, což je 
při jejich teprve druhé sezóně v soutěži veliký úspěch. Nutno podotknout, že stále je co zlepšovat, 
ale věřme, že i v příštím roce se jim bude na volejbalových hřištích dařit.

Ondřej Kočovský

Jsme Mistryně České Republiky!
Velké finále sóloformací baton je za námi! Ve dnech 7. a 8.6.08 se konalo Finále MČR sóloformací

v mažoretkovém sportu v Písku. My jsme tam samozřejmě nemohly chybět, protože kde se děje něco 
velkého, tak je i PREZIOSO Sokol Blatná. Měly jsme několik žhavých želízek v ohni, protože všechny 
naše sóloformace-baton postoupily z kvalifikačních kol.

Mistryněmi ČR se staly Monička Lapková a Evelínka Augierová se svým duem. Svůj excelentní 
výkon podaly naprosto s přehledem a zvítězily nad všemi. Můžou se tedy pyšnit titulem nejlepších. 
Odvezly si zlato a přímý postup na Mistrovství Evropy. 

A ještě jeden titul! Evelínka Augierová se stala 1. vícemistryní ČR v kategorii sólo kadetky baton. 
Domů do Blatné přivezla cenné stříbro, které je také postupovou laťkou na Mistrovství Evropy. I její 
starší kolegyně v kategorii juniorek Marcelka Duspivová excelovala. V obrovské konkurenci 37 zú-
častněných finalistech vybojovala 4. místo. Všechny ostatní sóloformace byly moc krásné a jsme na
ně hrdé.

Pamatujete si naše heslo pro letošní rok, které pro nás bylo ze začátku jen úsměvnou záležitostí? 
A teď je nejvýstižnější pro naši činnost. Přijely jsme. Vyhrály jsme. Odjely jsme. 

Czechman 
Triatlon 2008
V sobotu 8.6.2008 se konal v Mělicích Czech-

man Triatlon. Závodů se účastnilo 170 závodníků. 
Jaroslav Pudil obsadil celkově 9. místo a zvítězil 
v kategorii v času 4:24:38,9.

V neděli se konal Jihočeský pohár v Trhových 
Svinech. Celkově obsadl J. Pudil 5. místo a vítěz-
ství v kategorii. (0,750-24-5).

Přírodovědný kroužek
Letos si jaro dalo načas i u nás ve Lnářích, ale s prvními hřejivými paprsky slunce jsme se 

my, členové přírodovědného kroužku vydali do lnářských ulic. Měli jsme totiž mnoho práce. 
Nejprve bylo třeba umístit výstražné tabule, které jsme si sami vyrobili. Ty měly upozornit ostatní 
spoluobčany na místa, kde to s čistotou není zrovna v pořádku. Avšak výtvory neměly dlouhého 
trvání. Kdosi, komu se asi nelíbily, je velmi záhy zničil.

 Poté jsme se rozdělili do dvou skupin , každá měla dotazník na téma ochrana přírody . Za-
stavovali jsme pocestné a zdvořile je požádali o zodpovězení jednadvaceti otázek. Obě skupiny 
oslovily více než třicet dospělých a dvacet dva z nich si našli čas a na otázky ochotně odpovídali. 
Dotazníky byly anonymní, přesto podle sečtených odpovědí můžeme konstatovat, že lidem ještě 
stále na přírodě záleží a jsou ochotni pro její ochranu něco udělat.  Ono by stačilo se porozhlédnout 
kolem svého bydliště, trochu poklidit a jít ostatním příkladem.

Členové přírodovědného kroužku při ZŠ Lnáře.

FK  VRATA 

garážová  vrata
 vjezdové  brány
p�edokenní  rolety 

Martin Zdvo�á�ek, mobil: 724 852 626     
fax: 371 592 262, zdvoracek@fk.cz
                           www.fk.cz 
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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
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