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Čtrnáctideník Cena 7,- Kč

Blatenský fotofestival potřetí
Blatenský fotoklub KAMFO již potřetí uspo-

řádal pro fotografy, milovníky fotografie i nejširší
veřejnost fotofestival, který byl tentokrát věnován 

tématu žena. Pořadatelé záměrně neomezili žá-
nrově či technicky způsob zpracování fotografií,
zachovali však systém výstavních skupin, který 
se osvědčil v minulých ročnících a který lze 
stručně vymezit okruhy vystavujících: historické 
dokumenty a minulá i současná tvorba místních 
fotografů, klasici české fotografie, výrazní sou-
časníci a otevřená scéna, čili dvoudenní výstavní 
prostor nabídnutý nejen mladým a začínajícím 
fotografům, ale všem, kteří na dané téma nabízejí 
soubory menšího rozsahu. To všechno doplněno 
blokem besed, přednášek a projekcí většinou 
komentujících či rozšiřujících vystavené cykly. 
Návštěvníci fotofestivalu tak měli vzácnou 
možnost v uceleném čase a na jednom místě 
nahlédnout, jak se postupem doby dramaticky 
změnily vyjadřovací  metody fotografie od  po-
dobenek z 19. století, kdy byly v ateliéru před 
drapérií aranžovány dámy důstojně reprezentující 
své společenské postavení, přes prvorepublikové 
rozhýbání modelů, nebo momentky dokumentu-

jící život žen v socialismu, ale i systematické, po 
několik let vznikající ucelené dokumentární cykly, 
přes rozvíjející se černobílou, později i barev-
nou výtvarnou fotografii zejména v oblasti aktu

Blatenský fotofestival 2008 - aneb Napsali o nás

Pod titulem Ženy, víno, zpěv jsme se v prostorách kaplanky setkali s fotografiemi Kamily Berndorffové, vínem
od firmy MBM Milana Žíly a zpěvem maďarské houslistky Agnes Kutas, která provázela svým úžasným pro-

jevem celý fotofestival. 

V rámci Otevřené scény vystavovala soubor fotografií Rodinný ženský výkvět i členka klubu Alena Spálenská.

(pokrač. na str. 4)

a portrétu, až  po soudobé metody fotografování 
využívající široké spektrum technických možností  
(digitální fotografie, videoprojekce, fotografické
smyčky, propojení fotografie s grafickými meto-
dami, nevýtvarné vnější zásahy do fotografie, kon-
ceptuální fotoinstalace) a zaměřující se především 
na stopování identity ženy, její pozici ve světě, 
partnerské vztahy, mateřství, ale i meditující 
o posledních věcech lidského života.  

Pořadatelé pojednali letošní ročník skutečně 
velkoryse, když nejen rozšířili původní výstavní 
prostory (Městské muzeum v Blatné, zámecké 
sály, Kaplanka, předsálí kina v sokolovně, sál 
restaurace U Lva), ale pozvali i rekordní počet 
vystavujících. Své fotografie a projekce tak
předvedlo kolem 25 fotografů, Čechů i cizinců 
žijících v Čechách, ale dlouhou cestu do Blatné 
podstoupilo i několik  mladých, dosud studujících 
Poláků, jejichž pozvání bylo umožněno především 
díky kontaktům s Institutem tvůrčí fotografie FPF
Slezské univerzity v Opavě. Ve stručnosti zde 
zmíníme jen několik nejvýraznějších osobností. 
Paní Alena Kuščynská přijela do Blatné, aby 
osobně uvedla výstavu svého předčasně zemřelé-
ho manžela Tarase Kuščynského, jehož tvorba ze  
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 KTUALITYA
Běh naděje 

2008
Ve čtvrtek 18. září 2008 jela třída 7.A a 7.B 

na Běh naděje, který se konal na více než 100 
místech v České republice a navazoval na Běh 
Terryho Foxe. Účelem běhu bylo absolvovat 
trať, kterou můžete jít, běžet, jet na kole nebo na 
kolečkových bruslích. Trať mohou absolvovat i 
postižení lidé na vozíku a je určena pro všechny 
věkové kategorie. Jde o dobrovolnou akci, jejímž 
účelem je získat peníze na výzkum rakoviny. 
Přispěli jsme také tím, že jsme si koupili čelenku, 
propisku nebo klíčenku s logem akce. 

Do Strakonic jsme vyrazili ráno v 7:45. 
Nejdříve jsme se podívali na nádvoří Stra-
konického hradu, kde jsme si mohli koupit jídlo 
a propagační předměty. V 9:00 jsme vybíhali. 
Bylo nás celkem 26 dětí a 2 učitelé. Na startu bylo 
připravených 20 běžců, zbytek se vydal pěšky  
a pokusil se celou trať zdokumentovat. V cíli jsme 
za odměnu dostali džus a tatranku a mohli jsme se 
už jen těšit na překvapení na konec. Tím byl letos 
Ondřej Ruml. Ráno byla trochu zima, ale nakonec 
svítilo i sluníčko, takže se celý den vydařil. 

Aneta Kaprová, Frederika Slezáková
7.A, ZŠ TGM Blatná

V tomto sloupku bychom rádi odpovídali  
čtenářům BL na nejčastější dotazy, týkající se 
chovu zvířat.
Kdy je nejvhodnější vakcinovat štěňata a ko-
ťata?

S vakcinací, nejlépe krátce před ní, by mělo 
souviset antiparazitární ošetření mláděte. První 
vakcinace by měla být zhruba ve věku 6-8 týdnů, 
ne dříve, neboť do této doby zhruba přetrvávají 
u mláďat v krvi protilátky z mateřského mléka 
matky. Je ideální přibližně  3 týdny po první  
vakcinaci provést aplikaci druhé dávky vakcíny, 
neboť se tím  podstatně zvýší hladina protilátek 
v krvi. Zhruba od  třetího  měsíce  věku mláděte  se 
podává vakcína proti vzteklině. V dospělém věku 
je nutné aplikovat vakcínu jednou ročně, aby se 
udržela bezpečná hladina protilátek v krvi. V této 
souvislosti bych chtěl podotknout, že vakcinace 
zvířete  proti vzteklině je povinnost majitele, 
stanovená zákonem.
Je povinná registrace psa nebo kočky u veteri-
nárního lékaře?

Registrace zvířete je zcela dobrovolná, 
k ošetření zvířete není nutná..Přináší však určité 
výhody, neboť veterinární lékař má k dispozici 
údaje o pacientovi. Pokud však majitel zvířete 
není spokojen např. s kvalitou léčebné péče, 
cenou léčby a podobně, může změnit ošetřují-
cího lékaře bez jakýchkoliv administrativních 
úkonů či závazků. Vztah vet. lékař-chovatel je 
založený  zcela  na svobodné vůli, dobrovolnosti 
a vzájemné důvěře.

N a  V a š e  d o t a z y  o d p o v í d a l   
MVDr. Jiří Šole.

Zvířata - co Vás zajímá
Blatenská ryba, spol. s r.o.,
Na Příkopech 747, 388 01 Blatná,
Tel.: 383 422 511, fax: 383 423 161

www. blatenskaryba.cze-mail : blatenska.ryba@blatna.net

Plán podzimních výlovů 2008
Každoročně v tomto období přichází na naši 

firmu mnoho dopisů – dnes spíše mailů, faxů a te-
lefonátů s požadavky na poskytnutí plánů výlovů. 
Dnes se již plány neutajují, jako tomu bylo dříve 
kvůli pytlákům. Naopak plány rádi zveřejňujeme 
a návštěvníky na rybníky zveme.

Bez obecenstva by to nebyl pravý výlov a slušní 
čapíci nám nevadí. Kompletní plán lze získat na 
našich www stránkách, tamtéž je k dispozici i plán 
vybraných rybníků, které se k návštěvě obzvláště 
hodí.

Plány se sestavují obvykle kolem 15. září (dříve 
to zpravidla nelze, je to dost složité) a lovit se za-
číná kolem 20. září, končí se v polovině listopadu. 
Zpočátku jsou loveny jen malé rybníky na konci 
soustavy, pro potřeby odbytu je někdy na počátek 
zařazen i trochu větší rybník. Letos to byl rybník 
Novokrtský u Strakonic (17.9.) a blatenský Přední 
Řitovíz (7.10.) První opravdu velký rybník je na 
pořadu 9. a 10. října – 39 hektarový Starobor. Pak 
se již výlovy dostávají do plného tempa – 14.10. 
Hajanský a Hradecký Krty, 15.10. Skaličný (u Pře-
dotic), 16.10. Chřešťovický velký (ten je nejdál, až 
za Píseckými horami).

V sobotu 18.10. je velká sláva na Podkostel-
ním v Putimi – každý rok vždy o posvícení.

Pak již následuje 22. října největší rybník 
na Blatensku – 108 hektarová Labuť. Loví se 
vždy v sudých letech, tentokrát se trochu nezvykle 
začíná ve středu a ukončení se předpokládá v pátek 
24.10.

Již tradicí se stal výlov na státní svátek 
28. října, kdy pro blatenské občany i pro cizí 
návštěvníky (často zdaleka) připravujeme zají-
mavou akci. Letos to bude na Zadním Topiči, na 
němž se návštěvníci mohou těšit na pěkné ryby 
i na nezbytné občerstvení. Bude zde ale i hudba 
a soutěž, o ceny se mohou utkat děti i dospělí. 
Počítáme také s přijetím váženého blatenského 
občana do rybářského cechu a na konci výlovu 
zazní signál pro čapíky „Hoří!“

Hned další den, 29. října, odkryje své tajemství 
známý rekreační rybník Milava (62 ha). Předpo-
kládá se, že jeho výlov skončí v pátek 31.10. První 
listopadový týden pak bude pro rybáře asi nejná-
ročnější, každý den se loví poměrně velké rybníky. 
V pondělí 3.11. blatenský Kaneček (zároveň sedličtí 
rybáři loví v Putimi Prostřední rybník), ve středu 
5.11. Dražský velký v Pacelicích a Mnichovský 
u Strakonic. Ve čtvrtek 6.11. přijde řada na známý 
Pančál u Radobytců (34 ha), který si nedávno 
„zahrál“ ve filmu Venkovský učitel.

Skaličanské rybníky sezónu zakončují, Dražský 
slovíme 7.11. a Závist 13.11. Sedličtí rybáři končí 
sezónu Mokrým 12.11. a Ražickým 13.11. Všechny 
tyto poslední rybníky vydají pro další roky násado-
vé ryby, které se stanou obsádkou dříve slovených 
velkých rybníků.

Pro úplnost uvádíme ještě termíny výlovů našich 
kolegů rybářů ze Lnář: 

21. a 22.10.      Bělčický velký
23. a 24.10.         Velká Kuš
28. a 29.10.          Metelský
31.10.                   Hadí
  4.11.                   Strašil

        Srdečně zveme na návštěvu !
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Jaderné energii věřím. Nejen
proto, že jsem na Temelínu řadu
let pracoval. Stávající uhelné
elektrárny dříve či později doži-
jí. Co potom dál? Plyn? To je si-
ce relativně čistý, ale nesmírně
drahý zdroj. Elektřina, založená
na plynu, rovná se drahá elek-
třina. A naprostá závislost na
Rusku návdavkem k tomu.

Jsem proto nejen pro do-
stavbu Temelína, ale i pro roz-
šíření Dukovan. Jestliže ceny
energie rostou tak závratným

tempem, vyrábějme elektřiny
co nejvíce a pojďme ji vyvá-
žet. Vždyť naším sousedem je
energeticky nenasytné Němec-
ko, které se dostává do problé-
mů, kdykoli přestane do jeho
větrných elektráren foukat vítr.
Hlad po elektřině je i v Ra-
kousku, Maďarsku, na Sloven-
sku, v severní Itálii. Prodávejme
jim onu drahou energii!

Vím, že lidé v naší republice
mají příjmy v českých penězích,
zatímco ceny energií jsou ev-
ropské. Štve mě, že se to už
změnit nemůže. Kdokoli slibuje
něco jiného, klame. Možnost mít
vlastní ceny energie jsme ztrati-
li okamžikem vstupu do EU. Je-
diná férová možnost, kterou vlá-
da má, je říci spoluobčanům na
rovinu: „Vážení, platíte za elekt-
řinu nehorázné ceny. Jsme si to-
ho vědomi, proto se o výnosy
s Vámi rozdělíme.“ A vytvořila by
jakýsi národní fond, ze kterého
by se hradila důchodová refor-
ma, nebo by se přispívalo na
zdravotní pojištění. Je to jediný
způsob, jak docílit, aby ze zisků
ČEZ měli prospěch i občané.

Ing. MIROSLAV BENEŠ: JSEM PRO TEMELÍN
Ceny elektrické energie 
se stávají stále citelnějším
zásahem do rozpočtů
firem i domácností. 
Ze zisků ČEZ musí mít
prospěch i občané.

Dobrý hospodář pracuje 
pro všechny

Strakonicko, Písecko, Vimpersko

Ing. Josef Kalbáč
Náš člověk do Senátu

Přijměte moje pozvání k volbám
I. kolo 17. - 18.10. 2008 

II. kolo 24. - 25.10. 2008

Ing. Jiří Mikeš, ředitel Střední odborné školy Blatná  
Proč volit senátora Josefa Kalbáče? To je snadná odpověď. 
Má velké znalosti o našem regionu, od historie až po 
současnost, pochází z regionu a celý život zde působí, zná 

problémy i těch nejmenších obcí a vynakládá obrovské 
nasazení při pomoci nalézt jejich řešení. A co je hlavní: 
pracuje pro svůj region po celé volební období, nikoliv 
jenom před volbami. Takového senátora potřebujeme.

 Miroslav Krejča
Člen zastupitelstva Jiho-

českého kraje a města Písku, 
rektor Vysoké školy technic-
ké a ekonomické v Českých 
Budějovicích, sociální demo-
krat a kandidát na senátora 
Ing. Miroslav Krejča, CSc.  se 
představuje.

Od roku 1989 uplynulo té-
měř dvacet let. I když jsme se 
vymanili z nesvobody, žijeme 

v demokracii, stali jsme se součástí evropského 
prostoru a naše životní úroveň nepochybně stoupá, 
přesto se naše společnost dopustila řady přehmatů 
a chybných rozhodnutí – někdy neúmyslných, někdy 
bohužel i záměrných. Zabydlely se u nás praktiky, které 
obvykle označujeme slovy korupce, tunelování, klien-
telismus, nerovnost jednotlivců před úřady a zákony 
apod. Dochází k prohlubování sociální nerovnováhy, 
k vzájemnému odcizování jednotlivců i celých skupin 
obyvatelstva, narůstá rasová a jiná nesnášenlivost, 
upadá postavení rodiny. 

Přitom jsem přesvědčen, že pro každého z nás musí 
platit stejná práva a povinnosti, každý z nás musí mít 
stejné možnosti a příležitosti, každý z nás ale musí také 
nést svůj díl odpovědnosti za vše, co činí, ale někdy 
i za to, co nečiní a činit by měl! 

Stejná práva a možnosti je krédo, se kterým vstu-
puji do arény, v níž se rozhodne, kdo převezme závazek 
hájit zájmy občanů senátního obvodu číslo 12 v horní 
komoře našeho Parlamentu.

Do tohoto senátního obvodu nevstupuji zvenčí. 
Pocházím z Písku, na Strakonicku jsem strávil nej-
krásnější léta studií (Střední průmyslová škola stavební 
ve Volyni), Vimpersko s jeho Šumavou mám rád jako 
každý milovník hor a Jihočech a často tam pobývám. 
Vystudoval jsem vodní stavby a vodní hospodářství 
na ČVUT v Praze. Tomuto oboru jsem se léta věnoval 
v praxi i ve vědecké práci. 

Působil jsem mimo jiné jako vedoucí referátu 
životního prostředí porevolučního Okresního úřadu 
v Písku, jako zástupce ředitele SOŠ a SOU v Písku, 
jako člen akademické obce ČVUT. 

Nyní jsem rektorem nejmladší veřejné vysoké 
školy v Česku, Vysoké školy technické a ekonomické 
v Českých Budějovicích. Jsem členem zastupitelstva 
Jihočeského kraje a města Písku. Působím v řadě orga-
nizací zabývajících se rozvojem našeho regionu. 

Moje profesní zaměření mě spojuje s řešením 
aktuálních otázek regionálního rozvoje i vývoje celé 
naší republiky. A jako člověka se sociálním smýšlením 
mne zajímá i osud každého jednotlivce. Náš region 
potřebuje vyřešit celou řadu klíčových témat. 

• Nedostatečnou dopravní infrastrukturu, která 
nás znevýhodňuje oproti sousedům. 

• Nedostatečnou vodohospodářskou infrastruktu-
ru, která je jednou z příčin špatné kvality povrchových 
vod, především v nádržích. 

• Musíme si ale také vyjasnit náš postoj k Šumavě, 
nebo z ní za chvíli zbude jenom holá pustina. A takto 
by šlo samozřejmě pokračovat. 

• Co ale musíme především urychleně vyřešit 
je změna politického klimatu a politické kultury 
a rovnoprávné postavení všech občanů před soudy 
i úřady. 

• Návrat slušnosti a korektního jednání do všech 
sfér našeho života 

• Všeobecná spravedlnost se musí stát každodenní 
realitou.

Více na www.miroslavkrejca.cz.
Miroslav Krejča

Blatenští cyklisté: Senátor Josef Kalbáč podporuje 
naše aktivity

STANOVISKO Senátor Ing. Josef Kalbáč (KDU-ČSL) vykonal za své funkční období mnoho 
užitečné práce, pomohl mnoha lidem i organizacím, zaštítil řadu projektů a společenských akcí. 
Již řadu let spolupracuje také se Sdružením cyklistické všestrannosti Blatná, které je mu za mnohé 
zavázáno. Pravidelně coby čestný host přijímá pozvání na jejich sportovní akce, kde morálně pod-
poruje pořadatele i závodníky a bývá mu vyhrazen úkol dekorovat na stupních vítězů ty nejlepší 
jedince. Mimoto ze svých vlastních prostředků štědře dotuje činnost našeho klubu, např. náku-
pem pohárů. Tato spolupráce bude bezpochyby pokračovat i nadále. Podle všech členů Sdružení 
cyklistické všestrannosti Blatná je ing. Josef Kalbáč tím pravým člověkem do senátu a tímto mu 
vyjadřuje svou podporu a sympatie.

Vladimír Šavrda, předseda Sdružení cyklistické všestrannosti Blatná

Představujeme kandidáty do Senátu
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Blatenský fotofestival...  
(pokr. ze str. 1)
sedmdesátých a osmdesátých let minulého století 
je dnes historiky fotografie považována za klasiku
poválečného portrétu a zejména lyrického aktu. 
Vystavená kolekce přináší pozapomenuté portréty 
oblíbených umělců  (Urbánková, sestry Elefteri-
adu, ale i Suchý, Zrzavý aj. ) a rozsáhlý soubor 
proslulých aktů v plenéru (z okruhu autorových 
modelek připomeňme Danu Vašátkovou, exotic-
kou Venuši, Denisu). Zcela jiné pojetí fotografie
ženy před i za objektivem fotoaparátu představuje 
cyklus dokumentárních fotografií Dany Kyndrové
nazvaný Žena mezi vdechnutím a vydechnutím. 
Další pohled na ženy reprezentuje kolekce ateli-
érových portrétů a poloaktů  vytvořená v Praze 
žijícím tlumočníkem a překladatelem Ondřejem 
Staňkem, jejíž název Duše v těle vystihuje záměr 
autora objevit prostřednictvím výtvarně idealizo-

vaného těla osobnost ženy. Vysokou výtvarnou 
úroveň regionální, profesionálně poučené ženské 
fotografie reprezentované volným tvůrčím sesku-
pením s názvem JO (Jihoženským okem) dokládá 
výstava českobudějovické Věry Stuchelové, která 
se zaměřuje zejména na vyjádření pocitů a vztahů 
ženy; není tedy překvapením, že se do její sou-
časné tvorby promítlo i mateřství. Bohužel pouze 
v projekcích mohly být představeny i další,  velmi 
nadějné fotografky této, teprve v loňském roce 
založené skupiny, např. Mína Mládková, Radka 
Pavlíková nebo v současnosti na francouzském 
fotografickém festivalu v Lyonu Čechy zastu-
pující Barbora Bálková. Milovníka estetizované 
barevné fotografie jistě zaujme dosud neuzavřená
kolekce maloformátových fotografií Romana
Vondrouše, profesí fotografa ČTK, nazvaná Ženy 
v architektuře. K vrcholům fotofestivalu náležela  
přednáška spojená s projekcí současného význam-
ného fotografa a vysokoškolského pedagoga Pav-
la Máry, který se ve své tvorbě zabývá zejména 
abstraktní výtvarnou fotografií kombinovanou
i s nefotografickými technikami, ztvárňující nejen
ženská témata. Autor mimo jiné představil i svůj 
nejnovější projekt nazvaný 8 GEN, kdy ke spo-
lupráci přizval sedm mladých fotografek a spo-

lečně ženským a mužským pohledem zpracovali 
téma zrození. V současnosti skupina připravuje 
další výstavu, která bude v listopadu představena 
v Českých Budějovicích.

Zcela vědomě zde nebudeme psát o vystave-
ných fotografiích minulých a současných členů
blatenského fotoklubu; přijďte se na ně podívat. 
Kdo však nebyl na vernisážích, ten už neuslyší 
zasvěcené komentáře pořadatelů (patří k nim 
i zástupci města), autorů, ani vystoupení maďar-
ské houslistky a zpěvačky Agnes Kutas, která 
se výtečně postarala o hudební propojení všech 
výstav. A že společné úsilí stále ještě nadšených 
lidí  z fotoklubu KAMFO, kteří se pochopitelně 
neobejdou bez podpory místních i krajských in-
stitucí a firem, přineslo i  letos výtečnou úroveň
výstav a mělo nadregionální a nadčasový význam, 
není ani třeba zdůrazňovat. 

Ivana Capoušková

V letošním roce opět proběhl Blatenský 
fotofestival. Slovo „opět“ není vystihující. Dva 
minulé ročníky zaměřené na dokumentární foto-
grafii daly této akci vysokou úroveň. A to nejen
v regionálním prostředí, ale především tím, že 
podobně kvalitně zaměřená akce na fotografii se
u nás v takovémto rozsahu nekoná. Setkává se zde 
mnoho mladých autorů z fotografických škol se
špičkami české fotografie.

Letošní ročník blatenského fotofestivalu si 
zvolil po dlouhých úvahách pořadatelů téma Žena. 
Přijížděl jsem na třetí ročník fotofestivalu s oba-
vami, zda se pořadatelům podaří překročit vžité 
klišé, že téma Žena může být zpracováno pouze 
formou aktů, odhalených pozadí a vykukujících 
ňader a zda úroveň z předešlých ročníků bude za-
chována. Mé liché obavy se rychle rozplynuly po 
přečtení programu, kdy jsem se dozvěděl, že mezi 
vystavujícími je paní Dana Kyndrová. Shléd-
nutí každé výstavy této fotografky s výrazným 
humanistickým rukopisem je vždy svátkem pro 
každého diváka. Byl jsem však také velice mile 
překvapen shlédnutím dalších výstav převážně 
modernějšího a netradičního pojetí fotografie.
Upřímně musím napsat, že tento styl fotografie
jako divák nevyhledávám a o to větší bylo mé 

Na výstavě legendy českého aktu, Tarase Kuščynského, pohovořila o tvorbě svého manžela paní Kuščynská.

nadšení z uskutečněných výstav a pocity z nich. 
Nejvíce z této mladé vlny na mne zapůsobila 
premiérová projekce Sylvy Francové netradičně 
zpracovaným tématem zabývající se jedním 
dnem několika žen. Tato projekce otevřela nové 
možnosti fotografie jako takové vkládáním do-
mnělého pohybu do fotografií a přiblížení příběhu
divákovi. Je také nutno vzpomenout velice emo-
tivní výstavu Michala Knappa, která se zabývá 
posledními okamžiky autorovy babičky.

Pokud by úroveň fotofestivalu byla dána jen 
kvalitou vystavovaných prací, jistě by se řadil 
k ojedinělé špičkové záležitosti regionálního typu. 
Co však udělalo po letošním ročníku z Blatenské-
ho fotofestivalu záležitost nejen pro mne kultovní 
akcí, je setkávání se fotografů  různých zaměření 
fotografie, generační setkání fotografů a vzniku
nových přátelství, kdy se v Blatné setkávají jak 
současně, tak vrátivší se vystavující z minulých 
ročníků a mnozí další autoři. V atmosféře domá-
cího prostředí má totiž divák jedinečnou možnost 
bez jakýchkoliv zábran hovořit s fotografy nejen 
o jejich dílech, ale i obyčejných věcech každo-
denního života. Proto fotografové do Blatné jezdí. 
Většina autorů se těší na setkání s divákem, a to 
nejen znalým fotografie. Členové blatenského fo-
toklubu se snaží, ale jejich řady nejsou tak široké, 
aby si návštěvník nepovšiml smutného nezájmu 
a apatie místní veřejnosti.

Na závěr je nutné poděkovat všem organizáto-
rům celého fotofestivalu, kdy bez neúnavné práce 
Kamily Berndorffové a ostatních členů místního 
fotoklubu KAMFO a dalších dobrovolníků by 
Blatenský fotofestival nebyl tím, čím dnes je. 
Věřím, že  další ročník nezůstane jen u podpory  
Města Blatná a místních sponzorů, ale připojí 
se více občanů Blatné. Již teď se těším na další 
nádherný víkend prožitý v Blatné.

Daniel Kaifer, člen asociace profesionálních 
fotografů České republiky

Galerii fotografií z třetího Blatenského foto-
festivalu můžete shlédnout na www.fotofestival.
cz. Foto: Jaroslav Kortus, www.makofoto.
czhttp://www.novinky.cz/clanek/150936-foto-
festival-zaujal-modernimi-snimky-otevrenou-
-scenou-i-svlecenou-divkou.html

Jaroslav Kortus, www.makofoto.cz

Krizové a kontaktní centrum Strakonice ve spolupráci s M�stem 
Strakonice po�ádá v rámci Zdravých dn� ve Zdravém m�st�

Strakonice 2008 tyto akce :

�� �tvrtek  9. 10. 2008 od 8.00 do 13.00 hod.
�� �tvrtek 16. 10. 2008 od 13.00 do 19.00 hod.

Poj�te dál …..
(Den otev�ených dve�í v Krizovém a kontaktním centru, Komenského 174, 
Strakonice)
------------------------------------------------------------

�� úterý 14. 10. 2008 od 14.00 – 16.00 hod.
Chci se lé�it a co te�?
(Beseda s odborníky v Krizovém a kontaktním centru, Komenského 174, 
Strakonice)
-------------------------------------------------------------

�� pátek 17. 10. 2008 od 20.00 hod.                                                  
Jedeme dál….
(Benefi�ní koncert v Music clubu K�emelka, Strakonice)
Zahrajou: Singhaia (CB), Marná snaha(VO),  
                  Ucházím(PT), Funkce šroubu(BL),       
                  In Cruel(ST), B.C.T.W.(ST)
Z�izovatel o. s. PREVENT Zdravé m�sto                                   
                                                                 Strakonice zdvojnásobí

                                           výt�žek koncertu
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Závišínské lesy
Bezdědovický houbařský rajon je jen malým 

dílcem rozsáhlého lesního komplexu, který se 
rozkládá od Kocelovic k Závišínu, do Setin, 
černivských lesů, malkovských strání přes Ku-
bátovu horu nad Střížovicemi až k Myšticům. 
Celý severní obzor Blatenska  je obkroužen 
modravými lesy. 

Melodický ostrý čtyřzvuk blatenského moto-
ráčku zapískal u Bílého mostu vábničkou dětských 
let. Hudčice- Hudčice lomy- Slavětín- Bělčice 
– Závišín – Bezdědovice – Blatná vystupovat!  
Řekneš-li to třikrát po sobě a nespleteš se, pojede 
vlak rychleji k vysněnému cíli. Pořád někam 
pospícháme. Dětská léta se nekonečně vlekou 
od prázdnin k Vánocům , od Vánoc k Velikono-
cům a zase do prázdnin. To byla vždycky doba 
k nepřečkání!  Udýchaný motorák v zimě supěl 
závišínskými lesy. Teplou dlaní jsem rozehřála 
malé okénko v zamrzlém skle a nahlížela jsem 
do tmy, do spousty sněhových závějí, které se 
tajemně blyštěly v záři měsíce. Velikonoční cesta 
byla mladě zelená, kývala na nás zlatými kalichy 
petrklíčů u kocelovické lávky, kudy naše maminka 
chodívala pěšky z Černivska do Kocelovic ke své 
babičce na pouť. Závan teplého, vlahého vzduchu 
provoněl letní prázdninovou cestu vůní borovic 
a smrčin. Pokukovala jsem z vlaku do lesních 
houštin, zda neuvidím alespoň nějakou bedlu. Za 
Bílým mostem, za Bezdědovicemi jsme již vlastně 
doma. Teď ještě přijde lesnatý chloumek Vinice, 
Pusťák a Podškalák, vlak zapíská na přejezdu  
a vjíždí na blatenské nádraží.Vidím známou posta-
vu starého, silného pána v šedých šatech s černou 
vestičkou. To na nás čeká dědeček Růthů, Vyska-
kuji z vlaku v novém velikonočním červeném 
kabátku se zlatými knoflíky. Nedočkavě vdechuji
akátovou vůni blatenského nádraží. A hrdě kráčím 
ruku v ruce s tím velkým, hodným dědečkem 
domů. To už je ale moc dávno a tak ještě jednou 
zamávám motoráčku z dětství Hudčice, Hudčice 
lomy, Slavětín ,Bělčice,Závišín, Bezdědovice, 
Blatná. Ještě to přece jen umím a nespletu se.

Překročíš-li bludný kořen v Soudných,dosta-
neš se do prekérní situace, ze které se jen těžko 
vymotáš. Dílce lesa se střídají s vykácenými 
pasekami zarostlými chocholatou metlicí. Lesní 
cesty a rozcestí jsou si navlas podobny a bloudíš, 
bloudíš hodinu,dvě. Pot se ti řine po zádech, ko-
nopky a červenky výsměšně čiřikají v korunách 
stromů a pryskyřičná vůně srpnového lesa pro-
nikavě jitří smysly. Jak jen jsi mohla ,maminko, 
v těch  známých lesích takhle zabloudit!Jen si 
na to vzpomeň. Marné bylo všechno naše volání 
a halekání.Rozsochaté borovice jen němě a ztrnule 
pokyvovaly větvemi a nic,nic. Vyšla tenkrát naše 
babi až kdesi proti Hornosínu a Velký Bělčický 
rybník  vůbec nepoznala. To ten bludný kořen 
všechno zavinil.

Dnes v Soudných zabloudit nemůžeš. Všechny 
lesní cesty jsou značkovány rozházenými papíry. 
Suché větve dohola obrány  a kouř z tábornických 
ohníčků a povyk dětí od Staňkovského rybníka se 
rozléhá po lese. A tak se ztratil zase jeden lesní ráj. 
Zašla sláva Soudných. Ani ta paračovská  hovádka 
s buliččíma očima se na to dívat nemohou a proto 
je sem paračovští kluci na pastvu  již nevyhánějí 
jako dřív.   (pokrač. na str. 10)

OZNÁMENÍ O NOVÝCH SLUŽBÁCH
Libuše Fadrná – zprostředkování služeb a obchodu tel.: 728 363 581, 777 127 793, 

383 423 107, e-mail: fadrna.l@seznam.cz, 

POZOR změna působiště - již se nenacházím v FPT RK, nyní mě najdete 
na výše uvedeném mobilním telefonu či na e-mailu, případně na adrese  

uvedené níže, kontakt možný kdykoliv.
N a b í z í m :
 - jednání s vlastníkem nemovitosti či zájemcem o koupi nemovitosti 
         - sjednávání termínů schůzek a prohlídek nemovitostí 
           - dohodnutí podmínek KS, připravím podklady pro právníka ( 25% sleva 
               za vypracování KS ) 
            - zajištění bankovní úschovy peněz do vlastní realizace vkladu do KN 
             - zadání vypracování znaleckého posudku pro odvod daně z převodu 
               nemovitosti včetně daňového přiznání 
            - zprostředkování převodů bytů družstevních, také do OV 
             - zastoupení na jednáních s úřady ( KÚ, stavební úřad, matrika, SBD... ) 
             - zajištění převodů a přihlášek k odběrům - plynu, elektřiny, vody... 
             - zajištění výhodného zafinancování včetně pojištění 
             - po vzájemné dohodě i další potřebné úkony 
             - zajímavé cenové podmínky za mnou poskytnuté služby

Mým zájmem je lidský přístup, ochota pomoci a udělat i něco navíc pro zájemce, 
který mi dal důvěru, solidnost, diskrétnost. Stavím na svém dobrém jménu a letitých 
zkušenostech v oboru. Živnostenské oprávnění mám. 

I BEZ „realitky“ to jde. 
Těším se na spolupráci s vámi. Liba Fadrná, Polní 1277, Blatná
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KAPITOLY PSANÉ PEREM RUDÉHO TEMNA
Občané blatenska zařazení na černý seznam 
„Akce Norbert“

Ještě než se v našem státě zhroutil komunis-
tický totalitní režim měli bývalí mocní a špičky 
Státní bezpečnosti připravenou v záloze „Akci 
Norbert“, namířenou proti vlastnímu národu. 
Konkrétně proti politicky nespolehlivým osobám 
a antisocialistickým silám. „Akce Norbert“ spočí-
vala v tom, že v případě nepokojů a demonstrací 
na území bývalého ČSSR měli být vytipovaní 
lidé pozatýkáni a internováni do koncentračních 
táborů. K tak otřesné zrůdnosti se v lidských dě-
jinách snížil málokdo a je velkým fiaskem, že po
roce 1989 nebylo plánování tohoto zločinu proti 
lidskosti zavánějícího stalinismem a fašismem 
justicí posouzeno v trestně- právní rovině.

Pro „Akci Norbert“ byly s předstihem vypra-
covány jmenné seznamy lidí, kteří měli být od-
straněni. Existoval i černý seznam nepohodlných 
občanů z blatenska, který v roce 1991 přivezl 
do Blatné tehdejší federální ministr vnitra Ján 
Langoš. Jeho kamarád pan T. seznam viděl a moc 
lituje, že si ho tehdy nezkopíroval: „Obsahoval 
přibližně sto třicet jmen lidí z celého regionu. Byl 
jsem tam mimo jiné uveden i já a moje manželka.“ 
Ján Langoš už je několik let po smrti a inkrimino-
vaný seznam se údajně někam „zatoulal“.

Disident a zapřísáhlý antikomunista Petr 
Cibulka ale také přehled občanů zařazených do 
„Akce Norbert“ získal a zveřejnil. Část seznamu 

věnoval pro účel tohoto seriálu pan Josef Jančar 
z Blatné / 83 let /, který na něm sám figuruje: „O
existenci seznamů jsem věděl už dávno, protože 
mně na ně upozornil důstojník Státní bezpečnosti, 
pracující na Okresním oddělení ve Strakonicích. 
Ten potvrdil, že vybraní občané měli být skutečně 
hromadně zatýkáni a drženi v koncentračních 
táborech. Mimoto řekl, že bylo následně počítáno 
i s fyzickou likvidací odpůrců komunistického 
režimu.“

Seznam obyvatel blatenského regionu, urče-
ných k internaci do koncentračních táborů není 
zatím kompletní, ale chybějící kapitoly by měly 
být s pomocí disidenta Petra Cibulky v blízké 
budoucnosti doplněny. Část, propůjčená Josefem 
Jančarem, obsahuje tato jména: Pavel Samec / 
narozený 1943 /- dělník v Dřevokovu Blatná. 
Jiří Sekera /narozený  1931 /- profesor SVVŠ ve 
Strakonicích. JUDr. Jaroslav Šneberger /narozený  
1922 /- právník, Západočeský průmysl kamene 
Blatná. Bohumil Toms /narozený 1922 /- předseda 
JZD Bezdědovice. Antonín Vohryzka /narozený 
1913/- provozní pracovník ZNZZ Blatná. Václav 
Wainfurt / narozený 1933 /- profesor SZTŠ Blatná. 
Josef Bartoš / narozený 1925 /- uvolněný předseda 
MěstNV Blatná. Josef Etlík /narozený 1922/- refe-
rent MTZ, Západočeský průmysl kamene Blatná. 
Jiří Franc /narozený  1933/- vedoucí technické 
přípravy Tesla Blatná. Josef Jančar /narozený 
1925/- vedoucí dopravy Státního rybářství Blatná. 

Václav Masný /narozený192 /- náměstek ředitele 
v závodu Tesla Blatná. Ing. Jaroslav Miler /naro-
zený 26. června 1930 /- předseda JZD Sedlice. 
Jan Ondříček /narozený 1936/- technik v závodu 
Tesla Blatná. Miroslav Kastner /narozený 1935/- 
učitel ZDŠ Blatná.

 Pozoruhodné na tomto přehledu je , že jsou 
v něm zanesené i nomenklaturní kádry velké 
důležitosti / Emil Pokorný- politický pracovník 
jihočeského KV KSČ v Českých Budějovicích, 
František Šedivý- tajemník OV KSČ Český 
Krumlov, Oldřich Lešenar- tajemník Jihočeského 
KV KSČ v Českých Budějovicích aj. /. Nechybí 
„ velké ryby“ policejního resortu a jihočeského 
gestapa / Stb /- Vratislav Prskavec / náčelník 
Správy STB v Českých Budějovicích /, Václav 
Bouda / náčelník Správy VB v Českých Budějo-
vicích /, RSDr. Josef Měšťan / zástupce náčelníka 
odboru Správy VB v Českých Budějovicích /, 
zmizet měla i řada soudců a prokurátorů včetně 
předsedy Okresního soudu ve Strakonicích a stra-
konických okresních prokurátorů. Ohromná čistka 
měla v hledáčku i soudruhy ředitele a náměstky 
velkých podniků, pochopitelně také duchovní 
a žurnalisty, jejichž působnost v Československu 
vždy staré struktury velmi těžce nesli.

„Akce Norbert“ se naštěstí nikdy neuskuteč-
nila. Jinak by to byla pro náš národ pohroma, ze 
které by se možná už nikdy nevzpamatoval.

Vladimír Šavrda

Zprávy z regionu aneb 
co se děje kolem nás

V obci věnují prvořadou pozornost vo-
dojemu

Chlum - Koncem června příštího roku by měl 
být kompletní a funkční vodojem, jehož budování 
v katastru započalo před dvěma lety. Na tento 
významný projekt vyhradila místní samospráva 
z obecního rozpočtu částku 270 000 korun, dal-
ších 120 000 korun bylo poskytnuto z prostředků 
Jihočeského kraje.

V současné době probíhají práce na zařízení 
k odstranění dusičnanů a radonu. „Ještě nám chybí 
několik náležitostí včetně oplocení objektu“, upo-
zorňuje místní starosta ing. František Zrostlík.
Rekonstrukce části hřbitovní zdi už je téměř 
hotova

Lnáře - Místní památkově chráněná hřbitovní 
zeď byla svého času v havarijním stavu. S jejím 
převodem do vlastnictví obce Lnáře se naplno 
rozběhl cyklus směřujíci k její záchraně. Nyní 
končí jedna etapa- oprava části ohrazení, kterou 
korunuje pokládka vrchní desky. Celkově se zatím 
za zmíněný projekt utratilo 870 000 korun, z če-
hož 250 000 korun připutovalo ve formě dotace 
z havarijního programu ministerstva kultury. „Ji-
hočeský kraj nám přislíbil dalších 450 000 korun“, 
dodává lnářská starostka Stanislava Mašková.
Žáky přivítala učebna novou tváří

Lnáře - Vyměněná stropní konstrukce a nové 
linoleum- těhle pozitivních změn se dočkala 
v průběhu léta učebna Základní školy ve Lnářích. 
Úpravy si vyžádaly investici ve výši 430 000 
korun.

Na radnici se chystá malá revoluce
Sedlice - Podstatné, vpravdě revoluční změny 

čekají interiéry místní radnice. Především chtějí 
představitelé města vyjít vstříc handicapovaným 
spoluobčanům v duchu požadavků Evropské 
unie a přestěhovat matriku a vybírání poplatků 
z patra do přízemí. Tam se rovněž přesune i 
knihovna, což její věrní návštěvníci jen vítají. 
„V patře zůstanou kanceláře starosty, tajemníka 
a ekonomky. Archiv veškerých písemností bude 
umístěn na půdě úřadu“, vysvětluje sedlický 
starosta František Kopáček. Méně pohybliví lidé 
tak budou mít značně usnadněn přístup na místa, 
která nejčastěji navštěvují.

A to není zdaleka všechno. V přízemí radnice 
dojde k otevření nové čítárny a sál pro slavnostní 
příležitosti a výstavy, nahoře pro změnu vznikne 
zasedací místnost. Souběžně s přebudováním 
vnitřních prostor chce vedení města také přikročit 
ke generální rekonstrukci svého sídla. „Na radnici 
se vymění okna, elektrické vedení, rozvody vody 
a odpady. Počítáme rovněž s opravou střechy, za-
měříme se i na fasádu. Ta byla sice opravena roku 
1995, ale sanační omítky už svůj účel přestaly 
plnit“, informuje starosta František Kopáček.

 Všechno teď záleží na tom, kdy městský úřad 
obdrží dotace na svůj projekt. Pak se může ihned 
realizovat.

Vladimír Šavrda
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335 44 Kasejovice 70
e-mail: bevar@email.cz
tel.: 371 595 015

ekologická likvidace autovrakvšech typů ů
výkup a zpracování kovového odpadu

prodej štípaného topného dřeva
autoservis pneuservis

bevar

mob.: 774 022 775
mob.: 773 653 717

mob.: 608 537 175

Operátor /-ka  ve výrobě – příspěvek na do-
pravu, svozové autobusy, příspěvek na stra-
vování a další bonusy. Fyzicky nenáročnou 
práci v čistém, bezrizikovém, málo hlučném 
a moderním prostředí. Dvousměnný provoz, 

pracoviště Písek. 
Pro bližší informace volejte na tel.: 

731 629 821.

P O Z V Á N K A 
na

Krajský p�ebor mládeže jednotlivc�

v šachu,

            který se koná dne : 11. 10. 2008

na ZŠ TGM BLATNÁ od 8,00 hodin
Na turnaj srde�n� zve po�adatel SRPDŠ  p�i ZŠ TGM BLATNÁ 

Další podrobnosti a p�ihlášky ú�astník� na tel. �ísle 723 809 661 

nebo ve školní družin� u paní Dany Pilné 

VÝUKA ANGLIČTINY  
KONVERZAČNÍ  

METODOU
-kurzy pro začátečníky, pokročilé, kon-
verzace, příprava na maturitu
-základy business konverzace 
Skupiny max. 5 účastníků.

Individuální přístup, vlídné zacházení!

Rád přivítám i zatoulané ovečky!

Luboš Vinš, Na Obůrce 418, Blatná
telefon: 732374758
e-mail: lubos.vins@seznam.cz

Přestupek proti znečišová-
ní veřejného prostranství
... právě toho se dopustíte tehdy, když po 

svém psím miláčkovi neuklidíte výkaly. Od 
strážníků můžete za takové chování být sank-
cionováni. Jak se pokutě vyhnout?

Dosti jednoduše. Na začátku léta bylo v Blatné 
rozmístěno patnáct košů, nad kterými si můžete 
všimnout schránek s visícími papírovými sáčky. 
Právě ty mají sloužit ke sběru psích výkalů. Pokud 
jsem si všimla, sáčky většinou nescházejí. Jestli je 
to ovšem důvod k radosti nebo ne, to nevím. Na 
jednu stranu tato skutečnost vybízí k optimismu 
nad snaživostí technických služeb, které sáčky 
vždy stihnou dodat, ale na druhou stranu se nabízí 
vysvětlení, jenž se našemu národu podobá více 
- zřejmě sáčky nejdou moc na odbyt, protože 
páníčkové si ještě nestačili uvědomit, že chov 
pejska znamená nejen péči o něj samotného, ale 
také o ostatní spoluobčany. 

Jsou samozřejmě místa, kde se výše zmíněných 
speciálních košů nedostává, ale je tak těžké vzít 
s sebou na procházku do kapsy sáček a po svém 
mazlíčkovi uklidit? 

Nechci nějakým způsobem moralizovat, psa 
mám osm let a nikdy jsem po něm neuklízela, ale 
časem mi to došlo. Stejně jako před pár lety nebylo 
aktuální třídit odpad, nepřipadalo mi naléhavé 
uklízet výkaly po svém pejskovi, jenže dost se od 
těch dob změnilo. Většina lidí třídí odpad a nepři-
padá jim to nijak zvláštní. Byla bych ráda, kdyby 
většina pejskařů pochopila, že není nijak zvláštní 
nebo dokonce urážlivé vyhazovat psí výkaly do 
košů. Obzvlášť teď, když město pořídilo koše se 
sáčky, které tuto činnost usnadňují.

Lucie Braunová       www.blatensko.com
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Tak zní příspěvek, který zveřejnil v srpnu letošního roku Pavel Jákl, 
redaktor měsíčníku Pivní kurýr. Myslím, že je to vynikající článek o 
slavné éře blatenského pivovaru a hlavně o tom, jak byl v r. 1978 t.j. před 
rovnými třiceti léty nesmyslně zrušen. Je to hrozné, řekne si člověk, jak 
ten čas letí. A já ještě doplňuji, jak se rychle zapomíná.... Na příspěvek 
mě laskavě upozornil pan Jiří Brynda z Blatné, který mi líčil s jakou 
necitlivostí se prováděla likvidace pivovarského zařízení. Domnívám se, 
že tuto glosu by si měli přečíst všichni Blateňáci a doufám, že mi pan 
Jákl promine, když ji celou zveřejním v dnešním čísle BL. 

      Jan Olejník

V těchto dnech, týdnech či měsících, kdy čtete tyto řádky, ovšem před 
rovnými třiceti lety, chodil blatenským pivovarem jeho poslední sládek Jan 
Čáp dlouhými kroky a v žádném případě neposkakoval radostí. Konec léta 
roku 1978 mu přinesl neblahou novinu. Vedení národního podniku Jihočeské 
pivovary se sídlem v Českých Budějovicích totiž rozhodlo, že jemu příslušící 
provoz v Blatné, městečku majícím své postavení mezi Strakonicemi na 
jihu a Březnicí severněji, končí svou dávnověkou činnost a bude zrušen. 
Jeho výrobní kontingent měl do budoucna převzít právě rekonstruovaný  
a modernizovaný pivovar ve Strakonicích, když malinko si pomohla i 
zmíněná Březnice a tamní pivovar funkční pod Středočeskými pivovary. 
Zarybněnou krajinu Blatenska tak opustil pivovárek nevšední úrovně - kou-
zelný ve své prostotě a produkující pivečko v půvabu až přerozkošném.

„Soudruzi“ se snažili a již před konečným rezultátem vozili do Blatné 
strakonické pivo v rozpracovanosti, míchali je s místním, to aby blatenští 

patrioti navykli příštímu moku  
a rychlou změnou nežehrali. Global-
izace v socialistickém duchu... Zani-
kající pivovar se pro jeho dřevěnost 
ve výrobních postupech pokusili 
zachránit plzeňští pivovarníci, kteří 
činěním rodáka od Blatné, tamního 
sládka Stanislava Augustina, měli 
záměr učinit z blatenského pivovaru 
školní provoz sloužící k výchově 
budoucích pivovarských odborníků. 
Nestalo se, nápad byl odmrštěn 
a dokonce vysmíván. Předpověď 
nynějška, ve kterém se z úzce special-
izovaného potravinářského odvětví 
stává jen rutina vykonávaná často 
jen přes počítač, výsledné pivo se 
zaváděním supertechnologií mrší 
a tím zbezpohlavňuje. Potřebná a 
nevylučitelná šetrnost v nákladech 
přechází do lakoty, naopak velkopiv-
ovary se předhánějí v barnumských 

reklamách, jimiž protékají miliony, když vlastní pivo je na okraji zájmu. 
Pivovary se stávají působištěm managerů, funkce sladovníka i sládka je 
odsouvána, naopak podsouvány jsou schop-
nosti rychle střídat zaměstnání a přebíhat  
z místa na místo. Dnes mě živí Nestlé, zítra 
Phillip Moris, pozítří... Klasičtí pivovarníci 
náhle nejsou a slova o českém pivu jako 
světovém fenoménu nemají valnou hodnotu. 
Pivovarnictví je ve všeobecné krizi a ze 
stamilionů ročně produkovaných hektolitrů 
nápoje „zlatavé barvy s pěnou smetanového 
charakteru“ se PIVEM mohou zvát jen 
mizivá procenta daného a mocně propa-
govaného množství. Skutek utek. Ještěže 
máme malé a střední pivovary, pivovárky  
a pivovárečky restauračního typu, hostinské 
i pohostinské. V nich stále ještě potkáváme 
sládky a sladovníky hrdé na svou profesi, 
jakou vykonávají v souladu s generacemi předchůdců, pivovarníků hodných 
cti a absolutního uznání. Avšak ruku  na srdce - čeká i na ně piedestal popsaný 

jmény Poupě, Groll, Bayer, 
Hampl, Hrách, Hořejší, Tille 
či dalšími velikány českého 
sladkovského řemesla? Mezi 
sládky jadrného zrna patříval 
i Eduard Kohout, s jehož jmé-
nem je spjata nejvydařenější 
éra blatenského pivovaru.

Blatenský pivovar vznikl 
jako  panský na  sk lonku 
s t ř e d o v ě k u ,  k d y ž  j e h o 
pravděpodobnými zakladateli 
byli věhlasní příslušníci rodu 
pánů z Rožmitálu. Po řadě 
peripetií převzali pivovar Hild-
prandtové z Ottenhausenu, 
tyrolští feudálové posléze se 
v Čechách usadivší. Dřívější 
panství se samozřejmě smrsklo 
na podstatně menší celek, jehož 
součástí byl pivovar až do 
roku 1948, kdy byl znárodněn  
a Hildprandtům odebrán.

Zprvu nevelký provoz prošel koncem 19. století několikerými 
přestavbami, za nichž se původní produkce zvýšila na trojnásobek.  
V polovině sedmdesátých let udaného věku vystavoval blatenský zámecký 
pivovar na čtyři tisíce hektolitrů piva ročně. Rokem 1895 přijal funkci 
sládka už zmíněný Eduard Kohout, v Blatné činný skoro neuvěřitelných 
40 let (!) a stále na postě místního sládka. Co vy na to, současní střídači 
povolání? Kohout vskutku „zakokrhal“ a nechal ve starém pivovaře vystavět 
nové sklepy s lednicí, zároveň zvětšil varnu a výstav oproti předchozímu 
zdvojnásobil. Po ukončení první světové války uvedl do provozů parostrojní 
pohon a v roce 1926 zřídila renomovaná firma Novák a Jahn novou varnu,
dvojnádobovou v mědi a dávající var 60 hektolitrů vyrážené mladiny. Piv-
ovar byl schopen produkce až dvacetitisícové. Vzkvétal a sládek Kohout si 
dovolil úlitbu v podobě várek čtrnáctistupňového speciálu, který dokonce 
nazval svým příjmením.

Po již zmiňovaném znárodnění vplul blatenský „Zámecký par-
ostrojní pivovar“ do vod hned 
několika národních podniků - zprvu 
Západočeských, následně Chod-
ských či Pošumavských, až za-
kotvil do Jihočeských. Všechna 
zmíněná zařazení zažíval sládek 
Tucauer, posléze vystřídaný shora 
uvedeným Janem Čápem. Pivovar, 
k posledku svařující už jen výčepní 
piva (sedmičku s desítkou) a ve 
skromném postavení vůči okolním 
podnikům, byl shledán nerentabil-
ním a pro „nemodernost“ zrušen. 
Blatenský pivovar byl vskutku ar-
chetypem, ve sklepích se ještě ledovalo, ležácké nádoby i spilka byly „ve 
dřevě“, bednařilo se. Skrovností roční produkce byl tehdy v Čechách menším 
jen pivovárek U Fleků.

Patrně aby se předešlo případné „změně v názoru“, byl zrušený pivovar 
demontován, varna zmizela neznámo kde, parostroj s rychloběžkou lze zříti 
v plzeňském Pivovarském muzeu, zbytek se sešrotoval, rozbil a rozprodal. 
Objekty načas sloužily za pěstírnu hub, rokem 1981 je převzala božkovská 
likérka a bývalý pivovar se dočkal transformace na lihovar.

Milou připomínkou zaniklého pivovaru je naproti blatenskému zámku 
hostinec U Bryndů. Ve výčepu je nespornou zajímavostí litinová cedule 
s uvedením firmy strojní společnosti Novák a Jahn a následně použitá
k dekoru dvou výčepních kohoutů. Vpravdě „kohoutovská“ symbióza. 
Stěny bryndovského hostince jsou citlivě zdobeny plakáty, vývěskami, 
dobovými fotografiemi a inzeráty. Vše prozrazující, že současný majitel je
studovaný výtvarník, potomek místního písmomalíře. Tradice přenesená do 

Nebývalo špatné kdysi pivo z Blatné

Etiketa na čtrnáctistupňové zdravotní 
pivo Černý kohout.

Blatná Kohout - V Blatné se vařilo pivo 
s názvem Černý kohout podle pros-
lulého sládka Eduarda Kohouta. Na 

fasádě restaurace Na myslivně bývala v 
30. letech minulého století reklama na 
pivo, kterou navrhl blatenský rodák ak. 
malíř Jan Hála a podle jeho návrhu ji 

na omítku přenesl blatenský malíř  
Jiří Brynda, st.

Pivní etiketa na 
dvanáctistupňový blatenský 

ležák.

Litinová deska, kterou „ukořistil“ Jiří Brynda 
při likvidaci blatenského pivovaru v r. 1978 
a umístil ji do své hospůdky, kde slouží jako 

pípa.  
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přítomnosti. Nezastavit se zde by bylo neodpustitelnou chybou. Jen pozor, 
hostinec je sezónní, o prázdninách otevřený sice denně, ale mimo sezónu 
pouze o víkendech.

Firemní a zároveň poslední tabule blatenského pivovaru před jeho zrušením v r. 
1978 (maloval Jiří Brynda ml.)

Firemní tabule blatenského pivovaru z padesátých let(maloval Jiří Brynda st.)

Propagační materiál blatenského pivovaru.

Poslední ředitel pivovaru Jan Čáp a Karel Petrán, st. ve varně (snímek z počátku 
70. let munulého století).

Obsluha parního stroje zn. Novák a Jahn.

Fotografie z prostředí zrušeného pivovaru laskavě zapůjčil Mgr.Karel
Petrán, ředitel Městského muzea v Blatné a propagační materiály laskavě 
poskytnul pan Jiří Brynda z Blatné. 
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Staňkovský rybník pod Paračovem, my jsme 
mu říkali Rybajsek, byl jedním ze zapomenutých 
koupališť v závišínských lesích. Ze dvou stran 
sevřený zelenou smrčinou a temnými borovicemi, 
nevysoká hrázka zarostlá šípkovím a trnkami 
a na protější straně mělký břeh doširoka roze-
vřený do luk, které na jaře hýří spoustou upolínů 
a pryskyřníků.  

Jezdívali sem kdysi dávno jen Vinšovi a my. 
Slunce visívalo na bezoblačném nebi a kutálelo 
se po špičkách smrků k západu. Nejedno odpo-
ledne jsme tady prožili o prázdninách. Z Blatné 
je ten rybník dost vzdálený. Jezdívali jsme sem 
motorákem do Závišína a  nebo na kolech. His-
torická jízda je zaznamenána před dnes už řadou       
let. Mladá rodina mé sestřenky Olgy cestovala 
tenkrát k Rybajsku na jednom kole všichni. Jířa 
,ani ne čtyřletý, na sedačce, Oli tak zvaně „na 
špačku“ a velký Jirka to všechno vezl a ještě 
držel na lajně našeho Čegyta, který poklusával 
vedle kola. Štěstí, že nebyla v dohledu nějaká ta 
veverka. Pocestní, kterých tehda nebylo mnoho, 
se v údivu zastavovali a ztrnule hleděli za po-
divnými akrobaty, kteří  klikatě šněrovali silnici 
od  Blatné  k Závišínu.

Cesta k Rybajsku je dlouhá, předlouhá. Po 
šedivém asfaltu Bezdědovky, kolem chlumských 
drah, z obou stran lemovaná lesy, vede nás dál 
k Bílému mostu.V létě rostou v řídkém borovém 
lese u Radovic paseky prazvláštní kvítka, černýše 
hajní. Bývá jich tady plný les a vždycky mě udi-
vovaly kombinací barev, kterou dokáže vytvořit 
jenom příroda. Chocholky lodyh jsou černofia-
lové, střední listeny se barví kanárkovou žlutí , 
z každého paždí listenu se bělá jazýček blizničky 
a tyčinek a zbytek lodyhy je sytě zelený.Taková 
roztodivná kvítka jsou tyhle černýše.  

Náspy příkopů jsou na jaře zarostlé bohatými 
klasy lupiny. V létě jsou rudé dozrávajícími jahoda-
mi-trávnicemi, ale jen tehdy dokud je bezdědovické 
babky nevyžnou, jinak je po jahodách.

 Ve zlatých časech Rybajsku a Soudných 
jsme mířili do těchto lesů za bohatým úlovkem 
houbařských zátahů. Rostly tady hřiby, křeme-
náče a kozáky pod větvemi nízkých smrčků. 
V borovém lese jsme nacházeli panské hříbky. 
S plnými taškami jsme usedali na závišínské 
zastávce a čekali na motoráček z dětství. Závi-
šínská zastávka byla také zvláštní. Pan výpravčí 
měl vedle staniční budovy voliéru a v ní různé 
ptactvo.  Nejcennější byl asi velký výr se  žlutýma 
ospalýma očima  a peřím na hlavě připomínají-
cím uši, pařátky měl kryty rousy. Dnes motorák, 
kterému se říká Blatenka, na závišínské zastávce 
staví jen na znamení a staniční budova chátrá. 
Stejně chátrá také Lopatárna, kdysi snad mlýn 
nebo hamr nebo obojí.

Jarní slunečná neděle koncem května však 
není ničím rušena. U Rybajsku je klid a pohoda. 
V lesích a na lukách kvetou všechny květy blaten-
ského máje. Louky kvetou bohatsvím pryskyřníků 
a upolínů. Jak jen tu nádheru uchovat déle. Kéž by 
Letnicová neděle nikdy nekončila, kéž by se čas 
zastavil. Těžko se nám odjíždí do Prahy. Živí nás 
jen naděje, že za týden přijedeme zas. Na výsluní 
březové stráně v měkkém stínu rozkvetly konva-
linky. Fantastické množství křehounkých kvítků 

vydechuje snovou rusálčí vůni. Pilně je trháme 
a vážeme v kytice obkroužené zelenými listy  
a v košíčku je povezeme večer do Prahy. Omlou-
vám svoji nenasytnost a přesvědčuji všechny, že 
se konvalinky mají hodně trhat, aby příští rok 
více kvetly. Asi mi moc nevěří, nikdo mi však mé 
tvrzení nevyvrací. Znají  dobře moji vášeň, která 
mě od malička sužuje a pro kterou jsem si vyslou-
žila přezdívku „náš Jasan“.Maminka mi čítávala 
pohádku o princi Jasánkovi, který taky všechna 
kvítka v zámecké zahradě otrhal. Zda a jak byl za 
to potrestán, to si už nepamatuju. Konvalinková 
neděle je  prostoupena nadějí a očekáváním. 
Vždyť do prázdnin je už jen skok.

Do Soudných se však vracíme i v dušičkovém 
podzimním čase. Je třeba zajet pro jedličku, která 
roste jenom tady. Přestože podzim hýří barvami 
listnáčů a snaží se nás ošálit teplým sluncem 
„babího léta“, víme dobře, že se brzy budeme 
muset s lesy rozloučit.Vždyť trhání jedlových 
haluzek vlastně předznamenává zimu. Tetinky 
vyváží jedlové větévky do krásných košíků, které 
se před Dušičkami slavnostně vezou na hřbitov. 
Ostrůvek jedlí v Soudných je už dost vysoký, 
těžko dosáhneme na spodní větve. Upřímně ře-
čeno toto počínání se mi nikdy moc nelíbilo a tak 
přeju jedlím, aby do příštího podzimu vyrostly tak, 
abychom na ně už nedosáhli. Dubina u silnice mě 
však neodolatelně přitahuje. Bahenní duby tady 

mají listy nachově rudé. Skládám je do pestré 
kytice, která je sice přepestrá, ale smutná. 

Objíždíme celý lesní revír Soudných. Z kopce 
nad Kocelovicemi se zaleskne v zákoutí borového 
lesa v dolince pod námi modrošedé očko Rybaj-
sku, jen na chvilku, jen jako by zamrkalo. Zasta-
vujeme nad Kocelovicemi blízko meteorologické 
stanice na pěkné vyhlídce pod prastarými třešněmi 
na drahách. Znovu a znovu se ujišťujeme, že 
nikde na světě není tak krásně jako tady. Táhlý 
hřeben Brd s Třemšínem, bílý řesanický kostelík 
pod korunami stoletých lip, veselá červená cibulka 
kadovského kostela, lnářský kostel s měděnkou 
pokrytou kopulí, lipová stromořadí, lesklé hladiny 
rybníků, trnkové a šípkové meze, hutná hněď 
rozoraných brázd a tmáň lesů…země česká.

Z polí se ozývají praskavé výstřely loveckých 
pušek a poštěkávání ohařů. Leckterý ušák a ba-
žantí kohoutek budou dnes na výřadě. Myslivci 
jim podle starého řádu  a obyčeje vzdají čest 
a potom hon zapijí v kocelovické hospodě, kde 
se již teď paní hospodská točí kolem roztopené 
plotny.  Z vyrovnané řady zaječí a bažantí zvěře 
při výřadě zadýchl melancholicky podzim.

Zašla sláva Soudných i Staňkovského rybníka 
ukrytého v lesích tak, jako se každoročně léto 
rozloučí, přesto se na jaře budeme zase vracet za 
konvalinkovou nadějí prázdnin. 

 M.S.

Závišínské lesy (pokr. ze str. 5)

Drobné památky Blatenska
Příjemným důkazem péče Města Blatná o drobnou sakrální architekturu je obnovený křížek 

u obce Hněvkov z roku 1893. Nově byla zhotovena kamenná hlavice pilíře a nově osazen kovový 
křížek. Původní kamenické články byly očištěny a konzervovány. Na opravě se podíleli Petr Štěpán, 
Milan Hrubý a David Berka. Oprava byla finančně podpořena z grantového programu Jihočeského
kraje – „Obnova drobné sakrální architektury v krajině“. Ze stejného fondu byla realizována oprava 
křížku u Skaličan při staré silnici na Blatnou, který jsme již na stránkách BL prezentovali.

        Text Petráň
foto Václav Cheníček

Stav před obnovou, únor 2008  Stav po obnově, říjen 2008 
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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

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 
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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 

…kvalita ze
zem� bavlny …

tel. 605 247536
NOV� OTEV�ENO OD 15.9.2008
ZAVÁD�CÍ CENY NA CELÝ SORTIMENT!!
- velkoobchod  a maloobchod s textilem
- podniková prodejna
- zboží ze 100 % bavlny
-tri�ka,tepláky,polokošile,džíny
-mikiny,ru�níky,osušky,župany
-úpravy textilu pro firmy a hotely
-sítotisk,zažehlování,vyšívání
-výborná kvalita,rozumné ceny
- Navštivte nás !

najdete nás :
�echova ul.,38801 Blatná
areál firmy S-Transport
sm�r Skali�any,Mirovice,Praha

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

oděvů, atd. 
Kontakt

608 157730 nebo 724 590989

Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví,  
67 m2, 6.patro s výtahem, balkon. Dům 

před zateplením. Cena 1,2 mil.  
Telefon 724 191 685.

Hledám práci v Blatné, v dopoled-
ních hodinách. Zn. tel.728308794.
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Pátek 17. října – sokolovna – 18,30 do 22,00 
hod.

Taneční kurz pro mládež
- PRODLOUŽENÁ  LEKCE S MÓDNÍ  
PŘEHLÍDKOU  SPOLEČENSKÝCH  ŠATŮ

Pondělí 20. října – sokolovna  19,00 hod.
Divadlo Palace Theatre
VELKÁ  ZEBRA
aneb Jakže se to jmenujete?
Christian má „nemoc“. S každou ženou vydrží 

jen chvíli. Byl ženatý s Gisele, ale po čase na něj 
padla hrůza a pocítil nepřekonatelnou potřebu 
utéct. Aby své svědomí alespoň částečně utišil, 
uzavřel ve prospěch své ženy vysokou životní 
pojistku a předstíral, že se na rybách utopil. Stejný 
trik úspěšně použil v životě dvakrát a právě se 
ho chystá zrealizovat potřetí. Jenomže tentokrát 
mu osud postaví problém v podobě dobrého 
přítele z dětství, který ho pozná podle náhodné 
fotografie …

Hrají: O. Vetchý, K. Hrachovcová /J. Ježková, J. 
Dulava, N. Boudová /D. Černá, M. Hudečková /D. 
Čárová, Z. Vencl /O. Brancuzský /P. Čtvrtníček

Předprodej vstupenek na odd. kultury

Úterý 21. října – zámek Blatná – 19,00 hod.
Zahajovací koncert KPH
POETICKÁ ZASTAVENÍ
 - v komponovaném programu hudby a poezie 

s podtitulem Milostná lyrika v proměnách času 
se kromě krásných skladeb G.F. Händela, A. 
Vivaldiho, A. Mozarta a dalších velikánů světové 
hudby setkáme s něžnou poezií světově proslulé 
sopranistky Emy Destinové a autorskou poezií 
protagonistky koncertu Zbyňky Šolcové.   

Účinkuje MUSICA  DOLCE  VITA
Daniela Demuthová – mezzosoprán
Žofie Vokálková – flétna
Zbyňka Šolcová – harfa, autorka básní 
Platí permanentní vstupenky na sezonu KPH 

2008/09 /zájemci je mohou ještě zakupovat na 
odd.kultury v ceně 450,- Kč, důchodci 380,- 
Kč/

Pátek 31. října – sraz u ZŠ JAK – 17,00 hod.
SAMHAIN 
- konec léta vyprovodíme lampiónovým 

průvodem do zámeckého parku
Lampióny s sebou!
Pořádá Občanské sdružení Duhové ještěrky 

Pátek 31. října – zámek Blatná – 19,00 hod.
KELTSKÝ  VEČER
SAMHAIN oslavuje své 5. výročí založení 

spolu s hostem, známou pražskou kapelou  
IRISH DEW

Výstavy:
Městské muzeum Blatná
TARAS  KUŠČYNSKYJ -  FOTOGRAFIE
Otevřeno: út – pá, ne  9 – 12,    13 – 16 hod.
Výstava potrvá do 12. října

Sobota 18. a neděle 19. října – areál ČSCH
OKRESNÍ VÝSTAVA DROBNÉHO  
ZVÍŘECTVA
spojená se speciální výstavou králíků Ruských, 

Kuních, Siamských a Anglických strakáčů
Možnost nákupu i prodeje chovných zvířat
Otevřeno: sobota 8 – 17    neděle 8 – 13 hod.

Pondělí 27. října – 15,00 hod.
VZPOMÍNKA NA 28. ŘÍJEN
- slavnostní položení věnců u sochy Svo-

body
  

Pondělí 27. října – 16,00 hod.- Skaličany 
SLAVNOSTNÍ  ODHALENÍ pamětní desky 
padlým vojínům obce Skaličany  
v 1. světové válce /u kapličky/

 ULTURNÍ KALENDÁRK ˇ Jazykové kurzy AJ probíhají v ZŠ TGM 
Blatná takto:
Pondělí  18,00 hod. – pokročilí  II
Úterý   16,15 hod. – začátečníci + mírně 

pokročilí I
Úterý     18,00 hod. – mírně pokročilí II
Středa    17.30 hod. – pokročilí I
Čtvrtek  17,30 hod. – středně pokročilí 

Připravujeme na listopad:
Koncert KPH – O. Hubáček /klavír/
10. 11. lid.opereta – „Na tý louce zelený“ 

v hlavní roli J. Zíma - předprodej vstupenek na 
odd.kultury 13. 10. od 7,30 hod.

Představení pro MŠ a I.st. ZŠ
Zájezdová představení – „CARMEN“ /15.  

a 22.11.2008/
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 PORTS
Sportovní zprávy

Cyklisté se rozloučili s létem o něco dřív
Sedlice - V tomto městě se již stalo tradicí 

pořádání cyklistické akce „Zahájení sezóny“, 
která se koná koncem března a vede po trase 
legendárního závodu z roku 1951. Nyní vedení 
města Sedlice ve spolupráci se Sdružením cyklis-
tické všestrannosti Blatná otevřelo tradici novou- 
cyklistické loučení s létem. Zatímco v březnu se 
jezdí po komunikacích na silničních kolech, trasy 
na konci září vedly převážně po cyklostezkách 
a pořadatelé v propozicích doporučili zájemcům 
užití horských nebo trekingových  „ekologických 
strojů“. „Pravda ovšem je, že dnes už má většina 
ze sítě cyklostezek kvalitní asfaltový povrch. Vý-
jimek je opravdu jen několik“, podotýká starosta 
Sedlice František Kopáček, který se významnou 
měrou před lety na vytyčení a zmapování cyklos-
tezek v regionu podílel.

První „Cyklistické loučení s létem“ v Sedlici 
se bohužel nesetkalo s příznivými klimatickými 
podmínkami. Venku vládla pořádná zima a foukal 
ostrý vítr. A tak není divu, že se na start k sedlické 
sokolovně dostavilo jen devatenáct jezdců a jedna 
jezdkyně.

Věk není nikdy na překážku
Jako první se objevil na místě srazu šesta-

šedesátiletý Petr Vích z nedalekého Hněvkova, 
který sám sebe označuje jako „příležitostného 
cykloturistu“: „Nejraději jezdím volným tem-
pem tzv. zájmové okruhy. Často se s kamarádem 
touláme po Šumavě. Mým snem je podívat se na 
velký cyklistický sraz do našeho hlavního měs-
ta“, svěřuje se. Na otázku, zda by mohl alespoň 
přibližně určit, kolik během sezóny 2008 urazil 
v sedle kilometrů, reaguje pousmáním: „Tak to 
můžu říct docela přesně- rovných čtyřicet čtyři 
kilometrů. Já vím, nic moc, ale zlobilo mně koleno 
a taky jsem postrádal volný čas- renovuju totiž 
domek. Jindy jsem za sezónu najel víc jak 700 
kilometrů. Kolo mi přirostlo k srdci už v dětství 
a zůstalo mi souzeno. Samozřejmě jsem jich za 
život vystřídal několik.“

Čím více sportu, tím líp
Dva účastníci přijeli do Sedlice rovnou z bě-

žeckých závodů- Karel Veselý / 65 let / z Blatné 
a Miloš Hrdina / 25 let / rovněž z Blatné. Karel 
Veselý tam dokonce obsadil ve své kategorii třetí 
místo. Ostatní tuhle skutečnost náležitě ocenili. 
„Zkombinovat dvě sportovní akce v průběhu 
jediného dne, to chce vůli a elán“, nechal se slyšet 
kdosi z přítomných.

„Já proháním kolo, jak mi to čas dovolí“, uvedl 
Miloš Hrdina během přípravy na výjezd, „Vyrá-
žím vždycky s kamarády na okruhy dlouhé zhruba 
čtyřicet až padesát kilometrů. Na tachometru mám 
letos zatím 300 kilometrů.“

Po půl druhé bylo odstartováno. Každý si mohl 
vybrat ze dvou tras- buď 20 nebo 33 kilometrů.

Zasloužená odměna
Cyklisté po absolvování zvoleného okruhu 

zamířili na místní fotbalové hřiště, kde na ně 
čekalo bezplatné občerstvení a tašky s věcnými 
pozornostmi. V útulné místnosti si nad horkým 
čajem a grilovanou klobásou sdělovali postřehy 
a zážitky z cesty. „Trasa se mi moc líbila a vůbec 
si z tohohle odpoledne odnáším prvotřídní do-
jmy“, netají se uznáním Radek Cheníček / 30 let 
/ z Blatné , „Ve volném čase se snažím jezdit co 
nejvíc, ale spíš se zaměřuji na cesty rekreačního 
charakteru okolo domova. Letos jsem stihl urazit 
nějakých 500 kilometrů“, dodává.

Martin Teško / 33 let / rovněž z Blatné ohromil 
přítomné strojem, který je řízen takřka vleže a mís-
to nohama je ovládán rukama. „Já jsem v sedle 
takřka pořád a střídám hned tři stroje. Jezdím do 
práce, s manželkou na tandemu a samozřejmě na 
tomhle prototypu“, prozrazuje Martin.

Cyklistické loučení s létem v Sedlici přišlo 
s několikadenním předstihem od astronomického 
nástupu podzimu. V příštím roce bude zřejmě 
termín posunut na říjen.

Vladimír Šavrda

Kadovští Vorlové se proměnili v živel
Kadov - Na 6. ročník viklanského turnaje 

v malé kopané, uskutečněném u příležitosti 
svatováclavské poutě, domácí mužstvo dlouho 
nezapomene. Získalo zde totiž všechny tituly, 
které získat mohlo. Nejenže převálcovalo všechny 
své soupeře a stalo se vítězným manšaftem tur-
naje. Rovněž nejlepší střelec Jakub Nový s pěti 
góly na osobním kontě a nejlepší brankář Martin 
Šůs patřili ke kadovským Vorlům. „Podařilo 

se nám sestavit kvalitní tým a bylo to vidět“, 
usmíval se po utkání jeden člen kádru, Karel 
Dobřemysl z blízkého Vrbna, „Ostatně vyhrávali 
jsme i v minulosti. Jsme taky moc rádi za to, že 
se na našich turnajích hraje stoprocentně fair 
play. Na tohle jsme moc citliví. Kdyby se snad 
někdo snížil k nějaké brutalitě, už si u nás nikdy 
nekopne.“ Kadovští pořádají během roku dva 
fotbalové mače, do kterých nastupuje osm až 
dvanáct mužstev. Tentokrát se jich zaregistrovalo 
osm. Hlavním patronem těchto sportovních akcí 

je Obecní úřad Kadov, dále se na něm podílí ještě 
několik sponzorů.

Vskutku s originálním názvem šel na bitevní 
pole jeden ze dvou blatenský manšaftů. Kluci se 
překřtili na „Buenos Lemplos“. Tohle označení 
jim ale přineslo štěstí- skončili třetí: „Jsme mile 
překvapeni. Počítali jsme tak s pátým místem. 
Tohle nám tedy opravdu vyšlo. Jsme tady poprvé, 
ale do budoucnosti bychom rádi tady v Kadově 
hráli pravidelně“, říká „tiskový mluvčí“ týmu 
Filip Řezáč z Blatné. A přidává nádavkem dobrou 
radu: „Zjistili jsme, že je výhodnější honit míč 
ve střízlivém stavu než s opicí za krkem“, baví 
se královsky Filip.

Za víření bubnu starostka obce Vladimíra 
Tomanová předala ceny zástupcům jednotlivých 
manšaftů. Na konec žebříčku se propadl tým 
„Hospůdka na růžku“ před Dream Teamem Lnář-
ský Malkov a Starou gardou Kadov. Pátý skončil 
Bajonet Příbram, čtvrtý Kvelb z Pole. Jak už bylo 
zmíněno, na bronz si sáhli Buenos Lemplos, stří-
bro patřilo klukům z Běšin  a výhra zůstala doma 
v „hnízdě“ kadovských Vorlů.

Vladimír Šavrda

Loučení s létem.

Cyklisté se vydali 
v liščích stopách
Cykloturistická zábavně - orientační hra „Hon 

na lišku“ se stala v malé obci Nahošín již želez-
nou tradicí. Letos proběhl její 9. ročník a díky 
němu bylo na hřišti za vesnicí zase pořádně živo 
a veselo.

Cykloturisté startovali v jednotný čas z něko-
lika míst současně- Blatné, Sedlice, Horažďovic, 
Strakonic a ti z Nahošína a okolních vsí měli 
připravený okruh v domácích končinách. Jednot-
livé trasy byly nenáročné a vhodné i pro rodiny 
s dětmi / vzdálenosti se pohybovaly mezi třinácti 
a patnácti kilometry /. Cestou „lovci lišky“ plnili 
zadané úkoly pozorovacího charakteru, za jejichž 
splnění jim byly v „liščím doupěti“ / Nahošíně / 
přidělovány body. V cíli se soutěžící utkali mezi 
sebou ještě v jízdě zručnosti. Před vyhlášením 
výsledků se cyklisté mohli zdarma občerstvit. 
Samozřejmě i po vyhlášení a předání cen.

Do Nahošína se sjelo víc jak čtyřicet nadšenců, 
kteří měřili síly v pěti soutěžních kategoriích. Na 
stupně vítězů vystoupilo při závěrečném ceremo-
niálu třináct jedinců.

Kategorie děti 6- 8 let:
1. Michaela Skuhravá
2. Petr Švec
3. Adéla Krejčová

Kategorie děti 9- 11 let:
1. Zuzana Plechatá
2. Zbyšek Szeder

Kategorie děti 12- 14 let:
1. Soňa Krejčová
2. Lucie Szederová

Kategorie junioři 15- 18 let:
1. Viktor Čapek
2. Petr Chvátal
3. Vojtěch Čapek

Kategorie muži:
1. Bohuslav Čapek
2. Erik Češka
3. Vladimír Čapek

Družstvo Blateňáků.
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Závodní nasazení v Nahošíně.

Akci „Hon na lišku“ pořádá každoročně Sdru-
žení cyklistické všestrannosti Blatná a Občanské 
sdružení Nahošín. Desátý ročník v roce 2009 by 
měl být coby jubilejní pojat slavnostně a plný 
nových překvapení.

Vladimír Šavrda

HOKEJBAL
Výsledkový servis:

2.NHbL
Suché Vrbné-TJ Blatná Datels 4:3 ss 

(3:1,0:1,0:1) Čadek, Vacek, Král
RHbL
TJ Blatná Datels „B“-Bynamo Č. Budějovice 

6:4 (4:1,0:1,2:1) Vaníček 3, Pangrác 2, Samec
NHbL ml. dorost
TJ Blatná Datels-Jindřichův Hradec 4:6 

(2:3,1:2,1:1) Sádlo 2, Čejka, Tkadlec

Výsledkový servis:
Český pohár     
TJ Blatná Datels- Suchdol nad Lužnicí 1:5 

(0:2,1:1,0:2) Říha
NHbL st. dorost
TJ Blatná Datels-Velešín 3:8 (0:3,1:2,2:3) 

Matějka 2, Šular

2. ročník 
běžeckého závodu
Při běžeckých závodech se ukázala 
soudržnost a solidarita. Například blatenský 
veterán Karel Veselý se o svou cenu rozdělil.

Kocelovice - Na 2. ročník běžeckého závodu 
o délce sedmi kilometrů ve směru Kocelovice- 
Hornosín a zpět se v obci zaregistrovalo celkem 
třicet dva sportovců obou pohlaví. Pořadatelem 
a hlavním sponzorem akce byl stejně jako loni 
Obecní úřad Kocelovice.

Potěšující byla přítomnost ostřílených borců ze 
vzdálených měst- Písku, Plzně, Příbrami, Nym-
burku, Českých Budějovic, Prahy, která dodala 
závodu na atraktivitě. Čest rodné vesnice hájilo 
šest běžců a běžkyň. Všechno se odehrávalo v du-
chu pravidel fair play, trasa všem plně vyhovovala 
i počasí bylo milosrdné , takže akce mohla být 
plným právem prohlášena za zdařilou.

Na start se postavil i devatenáctiletý Erik 
Češka z klubu SCV Blatná, který se této disciplíně 
věnuje odmalička: „Nebylo to ono. Já jsem noc 
před závodem takřka vůbec nespal, takže jsem se 
cítil notně sešlý a nemohl jsem podat plnohodnot-
ný výkon“, svěřil se po doběhu Erik, který se ve 
své kategorii propracoval na čtvrté místo.

Pětašedesátiletý veterán Karel Veselý z Blatné 
se zachoval v Kocelovicích vpravdě rytířsky, když 
po převzetí ceny za třetí místo podaroval soupeře 
Františka Šefrnu lahví piva, aby ho zachránil 
od dehydratace organismu: „Druhou láhev piva 
schovám pro syna, aby mi za ni stáhnul výsled-
ky z internetu“, směje se houževnatý závodník. 
K průběhu přeboru se vyjádřil následovně: 
„Běželo se mi moc dobře, vybraná trať je prostě 
ideální. Nepříjemný byl jen ten ostrý vítr, který 
foukal proti nám.“

Ceny předal nejlepším běžcům starosta obce 
Kocelovice Josef Vonášek.

Výsledková listina:
Kategorie junioři 1990 a mladší:

1. Josef Polák z Březí
2. Pavel Vrbský z Hornosína
3. Arnošt Holan z Kocelovic / nejrychlejší 

Kocelovák /
Kategorie muži 1989- 1969:

1. Marcel Beran z AK Škoda Plzeň /absolutní 
vítěz /

2. Martin Singr z SKP Nymburk
3. Václav Dlouhý z Nepomuka         

Kategorie muži 1968- 1959:
1. Jiří Jansa z Atletiky Písek
2. Bohuslav Rodina z Atletiky Písek
3. Dušan Bartoš z Atletiky Písek

Kategorie muži 1948- 1939:
1. Petr Janový z AC TRIAL Plzeň
2. Jan Svoboda z Příbrami
3. Karel Veselý z Blatné

Kategorie muži 1938 a starší:
1. Josef Hlusička z TJ Ligy 100 Prahy
2. Stanislav Šrail z Dynama ZČE Plzně /nej-

starší účastník /
Kategorie juniorky 1990 a mladší:

1. Kateřina Rážová z Kocelovic / nejrychlejší 
Kocelovačka

2. Eva Rážová z Kocelovic
Kategorie ženy 1989- 1974:

1. Eliška Hanušová z Prahy
Kategorie ženy 1973- 1959:

1. Olga Honsová z Nahošína
2. Markéta Sudová z Bělčic

Kategorie ženy 1958 a starší:
1. Dana Svobodová z Příbrami

Vladimír Šavrda

První úspěch
Mladé blatenské volejbalistky vybojovaly 

první vítězství v okresním přeboru. Před domácím 
publikem porazily zkušené družstvo ze Záboří 
2:1. Při zápalu a bojovnosti našich děvčat se určitě 
můžeme těšit na další dobré výsledky.

B.M.

NHbL ml. dorost
TJ Blatná Datels-Velešín 3:5 (2:1,0:3,1:1) 

Matějka, Zelenka, Peleška.

Výsledkový servis:
2.NHbL – 5. kolo
TJ Blatná Datels-Pedagog Č.B. 5:0 (0:0,3:0,2:0) 

Vaníček 2, Pangrác M. 2, Brynda
RHbL – 3. kolo
Suchdol B-TJ Blatná Datels B 2:1 ss 

(0:0,1:0,0:1) Říha
NHbL st. dorost – 5. kolo
Orel Č.B.-TJ Blatná Datels 10:2 (2:0,2:0,6:2) 

Matějka, Kocourek
NHbL ml. dorost – 5. kolo
Pedagog Č.B.-TJ Blatná Datels 13:2 

(5:2,1:0,7:0) Matěka , Čejka

Příští domácí utkání:
sobota  11.10.2008:

RHbL       14:30   TJ Blatná Datels B-Zliv B

Neděle  12.10.2008:
NHbL SD 12:00    TJ Blatná Datels-Písek
2.NHbL   14:00     TJ Blatná Datels-Holubov

Příští domácí utkání:
sobota  11.10.2008:

RHbL       14:30   TJ Blatná Datels B-Zliv B

Neděle  12.10.2008:
NHbL SD 12:00    TJ Blatná Datels-Písek
2.NHbL   14:00     TJ Blatná Datels-Holubov
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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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