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Čtrnáctideník

Cena 7,- Kč

Významné regionální výročí
Na rok 2008 připadá několik
veledůležitých výročí historických událostí, které utvářely
podobu a orientaci českého státu.
Pro tato velká výročí bychom
neměli zapomínat na výročí
regionální. Pro Blatensko je to
100. výročí narození básníka
a malíře, jehož výtvarnou doménou byla především kresba,
Ladislava Stehlíka (* 26. 6. 1908
v Bělicích, + 11. 9. 1987 v Praze). Proto budeme na stránkách
BL v letošním roce připomínat
tohoto vzácného člověka, který
byl „nejpokornějším poddaným
krajiny, kterou miloval“ (P. Kalčík).
Pet.
Reprofoto z publikace vydané
k 65. výročí narození Ladislava
Stehlíka, Nakladatelství Čs. Spisovatel, 1973.

Půst
Popeleční středou, která letos připadla na
6. února, začíná čtyřicetidenní období půstu,
doba přípravy na Velikonoce. V tento den udílí
kněz popelem křížek na čelo věřících se slovy:
„Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš.“
(Gn 3,19), nebo: „Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ (Mt 1,15).
Popel k tomuto účelu se získává pálením
jívových ratolestí, neboli kočiček, rok starých,
svěcených na Květnou neděli.
K čemu je půst dobrý? Ze zdravotních důvodů pročišťuje organismus. Jinak je půst jevem
náboženským. Všechna náboženství, která jsou
projevem hledání Boha, počítají s postem jako
s prostředkem očištění, projevem pokání a cesty
k vnitřní svobodě. V křesťanství, které navázalo

na starozákonní tradici, je půst z hlediska víry
projevem pokory a touhy po Bohu s vědomím
závislosti na něm. Je-li spojen s opravdovou
modlitbou, pak Boží milost člověka proměňuje
a zjemňuje. Pokora je vlastnost, která zahrnuje
více ctností, Bohu oddanost, skromnost, trpělivost, neokázalost, také cit a ohleduplnost.
Člověk zdravě pokorný je i zdravě sebevědomý,
nikoliv ušlápnutý a méněcenný.
V starokřesťanských dobách byly postním
dnem středa a pátek na památku Kristova zatčení
a smrti. Církev i nadále doporučuje půst všem
křesťanům, ale je závazný jen dva dny v roce.
Na Popeleční středu a Velký pátek. Malé děti,
staří a nemocní lidé, nejsou tímto přikázáním
vázáni. Jinak je doporučený páteční půst od
masa. To znamená, že člověk se může najíst do
sytosti, ale zdrží se požívání masitých pokrmů.
Když to není možné, může si sám zvolit jinou

formu postu. Třeba modlitbu místo televize, nebo
vykonat dobrý skutek, případně zřící se nějaké
příjemnosti během dne.
Půst vždy předpokládá omezení se v jídle,
popřípadě pití. Střídmost a zdrženlivost od věcí,
které nás zotročují (například nemírné sledování
televize, počítačové hry, alkohol nebo jiný druh
závislosti) má veliký význam pro svobodu
člověka. Taková zdrženlivost je vnímána jako
léčebný prostředek duše i těla. Vede k hlubšímu
poznání sama sebe. Člověk, který si dokáže říci
NE, se naučí sebeovládání. Nenechá se ovlivnit
kdejakou reklamou, nepodléhá výstřednostem,
pudům a mrzoutství. Nemyslí si, že musí mít
všehno, co by si zrovna přál a hned. Nepodléhá
tolik konzumizmu a má pochopení pro potřeby
druhých lidí.
Marie Kýčková
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A KTUALITY
Leden v ZŠ J.A.
Komenského
Blatná
Protože se po vánočních prázdninách
uzavírají známky pro hodnocení pololetí,bývá
leden na školní akce skoupý. O letošním lednu
se to ale říci nedá, posuďte sami:
Z 11. na 12.1. a z 18. na 19. ledna uspořádala paní vedoucí vychovatelka M.Džisová
pro členy zdravotnických kroužků další z řady
„Doktorských spaní ve škole“, při kterých se
děti připravují na zdravotnickou soutěž, ale
i vaří, projdou ztemnělou školou při stezce
odvahy a hrají různé hry. Letos se připravují
i na červnový pobyt u moře ve Španělsku,
který bude odměnou za mnohaletou práci a výborné výsledky, kterých zdravotníci dosahují
v okresních a krajských kolech zdravotnických soutěžích.
18. a 19. ledna proběhl zápis do 1.tříd. Celkem přišlo k zápisu 57 budoucích prvňáčků.
Rodiče 6 z nich požádali pro své děti o odklad
školní docházky. Takže v příštím školním roce
otevřeme dvě první třídy. Už se na nové žáčky
moc těšíme.
Pro žáky 6.tříd, kteří v letošním školním
roce pracují podle školního vzdělávacího
programu „Škola základ života“ , si p.učitelka M.Kubíková připravila celodenní projekt
– Egypt (VI.A 25.1., VI.B 30.1).Děti pracovaly ve skupinách, plnily úkoly matematické,
jazykové, přírodopisné i zeměpisné, nechyběla
ani výtvarná výchova a nakonec i příprava
egyptských pokrmů. K dispozici měly množství vlastních i školních knih a encyklopedií,
počítačovou učebnu i cvičnou kuchyňku.
Podle ohlasů se jim „egyptský den“ velmi líbil
a už se těší na další projekty.
29.1. si kluci z VIII.C připravili pro své
mladší spolužáky ze 4. a 5. tříd ﬂorbalový
turnaj, na který se malí sportovci už dlouho
těšili.
30.1. připravily vychovatelky školní
družiny pro děti výlet na zimní stadion do
Strakonic.I o tuto akci je mezi dětmi velký
zájem, zabruslí si i v době, kdy jim to počasí
na rybnících nedovolí.
31.ledna se rozdávalo vysvědčení, završili
jsme první pololetí. Byl to normální školní
den, který si III.A a III.B zpříjemnily vzájemným ﬂorbalovým duelem.
První pololetí máme za sebou, čeká nás
pololetí druhé. I v něm plánujeme řadu akcí,o kterých budeme čtenáře BL informovat.
Mgr.J.Karlíková – ředitelka školy

Blatná 8. února 2008

Ročník 19 (29)

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

Městská policie Blatná informuje

A máme tu únor – čas masopustních rejů a taškařic, měsíc, kdy si začínáme uvědomovat, že jaro
možná přijde, ale mnohdy ještě panuje mráz.
Také lidová pranostika říká:

Dne 5. 2. 2008 byla Městskou policií Blatná
odchycena volně pobíhající fenka štěněte, stáří
cca 0,5 roku. V současné době je fenka umístěna
v městském útulku, a to v objektu Čistírny odpadních vod Blatná.
Případnému zájemci informace podají strážníci Městské policie Blatná tel. 383 423 467, nebo
606/285254 - p. Vaněk.
Městská policie
Blatná

Regionální informační a mapové
cenrum Blatná
zve občany Blatné na akci „15 minut
internetu zdarma“, který se koná

od 18.2. do 22.2.2008.

PETR MAŇASKA – SLUŽBY PRO VÁS
Provádíme renovace dřevěných
podlah:
broušení, drátkování, voskování, pastování, lakování.
Nadále provádíme čištění koberců,
sedacích souprav a interiérů aut.
Objednávky na tel.: 776 270 415

- Po lednu nepřichází jaro, ale pouze další
zimní měsíc - únor.
- Únor dláždí cestu k jaru.
- Na Hromnice zima s jarem potkají se.
- Na sv. Dorotu, teče ráno do botů.
- Sv. Dorota na sníh je bohatá.
- Valentinské zimy formani se bojí.
---OBNOVUJEME VÝKUP STAROŽITNOSTÍ
Jak jsme se již zmínili v minulém čísle, obnovujeme opět výkup drobných starožitností, starých
zajímavostí a kuriozit vhodných zejména pro
chalupáře a sběratele. (sklo, keramika, porcelán
aj.). Navštívit nás můžete kdykoliv od úterka do
soboty.

VELIKONOCE 2008 NA SEBE JIŽ
NENECHAJÍ DLOUHO ČEKAT!
Letošní jarní svátky připadají na dny 24. a 25.
března, a proto již dnes u nás dostanete částečnou
tradiční velikonoční nabídku, kterou jsme pro vás
v plném rozsahu připravili odkonce února. Jako
každoročně nebudou chybět kraslice, perníčky,
vizovické, řehtačky, klapačky, ošatky, proutěné
košíčky a pomlázky, pohledy, přání, keramické
drobnosti i svíčky z včelího vosku aj.
V týdnu před Velikonocemi opět uskutečníme
ukázku pletení pomlázek a košů.

NAŠE DĚTI

Cítíte se také oprávněně poškozeni
jednáním Sociálního odboru MěÚ v Blatné
ve věci sociálně-právní ochrany dětí?
Heslo: Společná akce
Kontakt a hodnověrné informace můžete předat na:
borskyj@seznam.cz
tel: 608309678 - SMS,vzkaz.
Ing. Jan Borský

Eva Fučíková
Lidové řemeslo
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Zprávy z regionu aneb co se děje kolem nás
Obecní úřad se zaměří na komunikace
Buzice - Silnice spojující obce Škvořetice
a Buzice se nachází z větší části ve velmi špatném
stavu. Ne nadarmo se úsek, spadající pod správu
Obecního úřadu Buzice, označuje za nejhorší
komunikaci na blatensku a bývá přirovnáván
k „tankodromu“. Tamější samospráva si je neutěšeného stavu dobře vědoma a už dlouho se
snaží sehnat ﬁnanční prostředky na generální
rekonstrukci inkriminované lokality. Teď se jí to
konečně podařilo. „Závěrem loňského roku nám
Ministerstvo pro místní rozvoj odsouhlasilo dotaci
ve výši 2 800 000 korun, která společně s naším
přispěním na opravu bohatě vystačí“, netají se
radostí z úspěchu starosta obce Václav Maňhal.
Nového povrchu se komunikace dočká v nejbližším možném termínu letošního roku. Škvořetická
část této silnice byla opravena na hranice katastru
už v roce 2007.
V „hledáčku“ volených zástupců občanů je
i další komunikace, vedoucí do obce Myštice.
Také její povrch volá o pomoc. „Máme podanou
žádost o dotaci na její rekonstrukci u Jihočeského
kraje, kde bychom mohli dostat 200 000 korun.
Dosud ale ještě nebylo rozhodnuto“, prozrazuje
Václav Maňhal, „Počítáme i s pomocí ze strany
Ministerstva pro místní rozvoj. Ona tahle akce
nebude levnou záležitostí. Pokud budeme chtít
spravit i odbočku do samoty Václavov, který
patří pod naši správu, vyjde to na 5 000 000
korun“, dodává.
Co se komunikací týče, chtěl by Obecní úřad
Buzice ještě dokončit opravu silnice směřující
do nedalekých Skaličan. Loni do tohoto projektu
investoval 320 000 korun, z čehož činila dotace
150 000 korun a vlastní podíl obce 170 000
korun.
Okolí pomníku padlých zkrášlí nová zeleň
Buzice - Nedílnou součástí zdejší návsi je
majestátný pomník, vzdávající úctu padlým z 1.
světové války. Není tomu tak dlouho, co bylo
v rámci brigády prostranství v blízkém i vzdálenějším sousedství kamenného monumentu vzorně
vyřezáno a vyklizeno. Teď Obecní úřad plánuje
další zvelebení zmíněného prostoru. „Zažádali
jsme na Jihočeský kraj o příspěvek 110 000 korun
na pořízení mladé zeleně, kterou vysázíme okolo
pomníku a májky. Ještě předtím chceme ale zabudovat do této lokality obrubníky. Nyní čekáme
na odpověď na naší žádost“, říká buzický starosta
Václav Maňhal.
Lesem povede cesta z makadamu a štěrku
Kocelovice - Snazší přístup do obecního lesa
a bezproblémové hospodaření v něm má zabezpečit rekonstrukce lesní cesty ve Zlatých horách,
která vyjde asi na 3 000 000 korun. Zpevněný
povrch nahradí makadam a štěrk. Bude se jednat
o tři úseky v celkové délce jeden a půl kilometru.
„Půjde o nejrozsáhlejší akci, do které se chceme
letos pustit“, podotýká starosta Josef Vonášek,
„K její realizaci by měla přispět dotace, o kterou
jsme požádali Jihočeský kraj .“
Zalesněná plocha, kudy zmíněná cesta vede,
čítá téměř sto hektarů.

Obec potřebuje více pitné vody
Lom - Stávající vodovodní řad by měl být
posílen o další kvalitní zdroj. Za tímto účelem si
chce zdejší Obecní úřad objednat průzkumný vrt,
ze kterého by byl odebrán vzorek vody k rozboru.
„Pokud bude vyhovující, necháme vrt rozšířit
pro čerpání pitné vody“, uvádí starosta Lomu
Jaroslav Batysta.
Vodovodní řad by potřeboval posílit i v nedalekém Neradově, který je rovněž spravován
Obecním úřadem v Lomu. „Rozhodně na tuto
sousední ves nezapomeneme“, ujišťuje Jaroslav
Batysta.
Dosud byl problém v katastru narazit na kvalitní vodní zdroj.
Kanalizace už dospěla do ﬁnále
Hornosín - Malá obec se čtyřiceti popisnými
čísly žije už od roku 2005 realizací projektu
kanalizace. Celá akce byla rozdělena na tři etapy
a v polovině letošního roku by měla být završena.
Celkové náklady jsou vyčísleny na 1 600 000
korun. „Třikrát do projektu vstoupil s ﬁnanční
dotací krajský úřad. Bylo to samozřejmě podmíněno naší spoluúčastí“, vysvětluje hornosínský
starosta Karel Mašek.
Po vybudování celé kanalizační sítě bude
přikročeno k terénním úpravám.

V obci se vyprodukují a kvalitně roztřídí
desítky tun odpadu
Lnáře - V katastru obce a přilehlých Zahorčic
se nachází v současnosti šest stanovišť se zvony
na tříděný odpad. Produkce zbytkových surovin
je vzhledem k počtu obyvatel a přítomnosti řady
veřejných zařízení značná. Zatímco v roce 2006
se odtud odvezlo 6, 95 tun plastů, o rok později
už to bylo 10, 71 tun. Bílého a barevného skla
skončilo ve sběrných nádobách v roce 2006
9, 78 tun, v roce 2007 15, 29 tun. Likvidace papíru naopak loni poklesla na 5, 47 tun oproti 7,
02 tuny z roku 2006. V roce 2006 se začaly nově
třídit v katastru kartonové obaly. Firma Rumpold
jich tehdy odvezla 0, 36 tuny, za rok se množství
zdvojnásobilo.
Lnářští občané si na rozdělování odpadu zvykli a třídí ho s ukázkovou zodpovědností. O tom
svědčí mimo jiné to, že v roce 2007 v kategorii
obcí od 500 do 2000 obyvatel skončili mezi 123
hodnocenými samosprávnými celky Jihočeského
kraje na hezkém čtrnáctém místě.
Kvalitní třídění odpadu znamená také úsporu
prostředků z obecního rozpočtu, které ﬁrma EKOKOM likvidující obsah sběrných nádob v katastru
poukazuje v určité výši zpět. V roce 2007 tak
Lnáře ušetřily 61 821 korun.
Vladimír Šavrda

Chcete kupovat byt, d�m, stavební parcelu?
Provést rekonstrukci nebo modernizaci bytu �i domu?

Navštivte nás v naší kancelá�i v Blatné
v budov� GE Money Bank
��
��
��
��

Úv�ry bez akontace (nemusíte mít nic naspo�eno)
Úv�ry s nastavitelnými splátkami
Úv�r máte možnost kdykoliv bez sankcí splatit
Možnost uzav�ení smlouvy o stavebním spo�ení pro sebe
i své blízké

Kontakt na naše poradce :
S. Kosáková
Tel.: 724/071656
e-mail: SKosakova@obchod.rsts.cz
L. Kade�ková
Tel.: 721/043438
e-mail: LKadeckova@obchod.rsts.cz
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Z „blatenského památníku“ paní
Míli Svobodové
Pohled zimní.
Bílá a černá, trochu šedi a modře. To je Zima.
Ocelová, těžká mračna se tisknou nízko k zemi.
Zase bude padat sníh. Kraj je ztichlý, mlčenlivý.
Každý zvuk je tlumen kyprou sněhovou duchnou.
Chalupy, pilíře plotů, lampy pouličního osvětlení,
ba i ptačí budky mají vysoké, bílé čepice. Holé koruny stromů v zámeckém parku nesou na větvích
příkrovy těžkého sněhu. Smrky se kloní k zemi
a sypou z černých větví třpytivý prach. V jasných
zimních dnech, kdy nízké slunce chladně září
a zapadá do nachových červánků nad zámeckým
parkem, mrzne až to praští. Mráz kreslí ledové
květy na okna, sníh je sypký a vrže pod nohama. Zima hraje na všechny dlouhé rampouchy
zvonivou ledovou písničku. Doprovází je řeka
tříštivým zvukem přemrzlého ledu. Jen je škoda,
že už nás pan Veselý nesveze na bujné sanici se
svými nejmilejšími valášky za cinkotu rolniček
rychlých saní.
Hladové kavky usedají na rozložitých dubech
v zámeckém parku v celých hejnech. Jejich hádavý křik ruší velebné ticho. Za naším oknem v kuchyni je krmítko pro sýkorky. Ptačí zob, kroupy,
trochu zrní a kousek loje na provázku u kolny lákají zpěváčky až k okennímu sklu. Vrabci, zvonci,
sýkorky modřinky, vzácně i brhlík a dlask usedají
na vratké prkénko. Hledám tu svoji, kterou jsem
v létě zachránila. Kluci mi přinesli tenkrát ubohé,
maličké pískle, vypadlé z hnízda. Prachové peří
se jen málo měnilo v krycí brka. Ptáče nemohlo
ještě létat a neumělo ani zobat. Krmila jsem ji pinzetou ovesnými vločkami a namočeným zrním.
Kapátkem dostávala vodu a tak jsem ji vypiplala.
Nakonec mi uletěla. Sedla na jabloňku u Hajných,
potom na vysoký smrk v tetině zahradě a byla
pryč. Dlouho jsem ji vyhlížela na všech střechách
a komínech. Nyní se mi zdá, že ji poznávám. Je
trochu menší než ostatní a černý obojek na krku
není úplný. Vrací se sem, kde jsem ji vychovala.
Z komínů sousedních domků povlává k obloze uzoučký proužek modravého kouře. Stoupá
vzhůru, je vysoký zimní tlak a mrzne. Jinovatka
obalila pletivové ploty a dráty elektrického vedení
bílou krajkou ledových jehliček. Při závanu větru
hustě sněží k zemi. Kolem našich vrátek provívá
větrný vír a zahání sněhové vločky až do chodby.
Celý domek je zachumlaný pod sněhovou peřinou
a v pokojích kachlová kamna voní smolnatým
dřevem a vydechují báječné teplo. Při zimních
vycházkách za rudým sluncem se nám tají dech.
Jak nevzpomenout na pana Fráňu Šrámka. – Po
sněhu půjdu čistém, bílém… snad pastýři mě
poznají.
Pohled jarní.
Jířova třešeň kvete. Div divoucí. Velký silný
strom s trochu rozpukanou kůrou je tak vysoký, že
zabírá málem půl zahrady. Je tak starý jako Jirka,
je mu l7 let. Každý z našich hochů má v zahradě
svůj strom. Zděnda třešničku – srdcovku, Zbýňa
hrušeň, která už dva roky dává úrodu. Jirkova
třešeň kvete. První z našich stromů. Větve jsou
obaleny křehkou bělavou spoustou květů. Strom
stojí v zahradě jako svatodušní drůžička. Záplava

květů okouzluje nejen nás. Za plotem se zastaví
sousedé i lidé, kteří jdou od vlaku, chvilku postojí,
žasnou nad bělostnou krasavicí a radují se z nejkrásnější doby v roce, kdy kvetou ovocné stromy.
Jen pár dní, sotva jeden týden je třešeň v plném
květu. Potom shazuje korunní lístky, které hustě
sněží do měkké trávy a ve větvích se objeví
drobné peckovičky, dozrávají do červena a teď
sluníčko hřej, ať dozrají do sladkosti. Chrupky
dozrávají koncem června a jsou široko daleko
první a v tom je ta potíž.. O naší třešni velice
dobře vědí špačci a sladké chrupky se stávají
jejich kořistí. Mnohdy oberou strom tak dokonale,
že z úrody nic nezbyde. Několik let jsme si lámali
hlavu nad tím, jak se zbavit nenasytných zlodějů. Zkoušeli jsme to všelijak. Ohavný odrbaný
strašák, staniolová bábrlata, cinkavé kotoučky
z plechu – nic nepomohlo. Brzy ráno padli špačci
na třešeň v celém hejnu a sbohem chrupky. Teta
už byla na ně tak rozzlobená, že chtěla dát strom
porazit. Něco se s tím přece udělat musí. S radou
přispěchala paní sousedka. V Zahrádkáři radili, že
by bylo dobře rozvěsit na strom cibuli. To bylo
něco pro naše kluky. Rázem šplhali ve větvích
jako veverky a přizdobili třešeň touto nezvyklou
parádou. Zdeněk mínil, že se paní sousedka kdesi
v skrytu baví naším marným počínáním. A špačci,
cibule necibule, bylo jim to fuk. Když ale se můj
muž do něčeho dá, obvykle dosáhne pozitivních
výsledků. Do staré bandasky se upevnila kovová
tyčka. bandaska se pověsila na strom, až špaček
na třešeň sedne, vyřítí se někdo z rodiny ven
a uvede poplašné zařízení do chodu prádelní
šňůrou, visící se stromu dolů. Krásně vymyšleno.Už jsme pořizovali rozpis služeb na ochranu
úrody. Ale když oni špačci dostanou největší
zálusk na třešně časně ráno, v pět, v půl šesté.
A vstávej kvůli nim s kohoutím zakokrháním a leť
do zahrady – kumpovat. Celý problém vyřešila
geniálně naše babička. Prádelní šňůru patřičně
nastavila, protáhla ji oknem nahoru do ložnice
a přivázala ji k vlastní noze. Ráno, kdy je spánek
již lehký a spáč na lůžku se převrací, se co chvíli
rozkmitala šňůra, uvedla do chodu třískavý zvuk
z prostřed stromu a špačci se tak vyděsili, že je
přešla chuť.
Bělostnou záplavu třešňových květů záhy
vystřídají jabloně. Nejkrásnější exotická orchidej
nepřekoná svoji okázalou nádherou prostinkou,
stydlivou krásu narůžovělých jabloňových květů.
Květy vyrůstají v řídkých svazečcích z plodových
větévek, obkrouženy šedozelenými, plstnatými
lístky. Pět zarudlých blizniček uprostřed nahloučených prašníků je uloženo v bělorůžovém objetí
korunních plátků tak měkce, že jejich něha mě
hluboce dojímá. Vy naše jabloňky, čistecké, nonetity, renetky, ve vás se soustřeďuje a zmocňuje
krása tak typicky česká.
A ještě několik vzpomínek se mi vrací při
pohledu na jarní oblohu. Je mi báječných l4 let.
Stojím na nízké zídce našeho plotu, hlavu hluboce
zakloněnou a rukou si zastiňuji oči. Z modravého
jarního nebe zaznívá velice vzdálený temný hukot
a v nadoblačné výšině, vlna za vlnou, letí stříbrné
stroje. Vyhlížejí jako malé křížky v azurovém
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nebi. Jsou jich stovky, snad tisíce a míří na sever.
Je duben l945. Z otevřeného okna slyším vzrušený hlas z radia- Achtung, achtung – Luftalarm
– Bombardovací svazy letí na Německo. Smrtící
náklad bomb sypou na německá města. Hoří Berlín, Magdeburg, Lipsko Chemnitz, Erfurt, Drážďany. Města jsou tak blízko za krušnohorským
valem, že požáry jsou v noci vidět až v Praze.
Ďábel sklízí svoji dračí sedbu. Válka, která trvala
dlouhých šest let se rychle bere ke svému konci.
Každý ví, že už to dlouho trvat nebude. A my
každý večer posloucháme zprávy z Londýna a na
mapě Evropy zakreslujeme s tatínkem postup
osvobozujících front.
Zase stojím uprostřed mé milované zahrady,
rukou zastiňují oči, hlavu hluboce zakloněnou.
V nadoblačné výši deseti kilometrů se blyští
obrovské stříbrné stroje. Dopravní superletadla
startují z německých letišť a směřují na východ.
Vykreslují na obloze dlouhé čáry srážejících se
par a plynů. –Kam letíš, Joe – na Afghánistán, na
Irák- A co vezeš, Jimmy, - Proviant pro početnou
armádu nebo humanitární pomoc nebo další kontinent tak mladých, veselých a nadějných chlapců
v khaki uniformách. Nic se nepoučilo lidstvo ze
své minulosti. Legie římské vyoraly brázdu na
místě kvetoucího města Kartaga. Barbaři nakonec
vyvrátili a zničili římskou říši. Ve středověku
žoldnéřské tlupy loupily, vraždily a kradly po
celé Evropě ve jménu náboženství. A novověk
nezůstal nijak pozadu, až na to, že války zasáhly
celé kontinenty. Dodnes kladou v našich městech
a vesničkách lidé věnce k pomníkům padlých z l.
i 2. světové války. A přesto všechno je moje jarní
zahrada provoněná jasmínem a znova rozkvetou
mé tulipány a růže.
Příště pohled letní, pohled na noční oblohu
a pohled podzimní .
M. S.

GENERALI

Nepla�te víc než musíte.
Výhodné povinné ru�ení.
Vozidla s motorem

Do 1000 ccm
1001-1350 ccm
1351-1850 ccm
1851-2500 ccm
nad 2500 ccm

40%

1
1
2
4
6

440
872
784
368
432

ZTP

K�
K�
K�
K�
K�

1.152 K�
1.872 K�
2.227 K�
3.494 K�

5.145 K�
Cena platí pro pojistné �ástky 18/35 Mio,
je zapo�ítán bonus 40% za 96 m�síc� bez nehody.

Bonusy p�evezmeme ode všech pojiš�oven.

Sleva 20% pro držitele
pr�kazu ZTP .
Pojišt�ní pobytu v nemocnici
na 100 K�/den od 200 K�/rok.
Kontakt pro Blatnou: 777 218 018
Kancelá�: Tylova 77 (u hl. pošty)
397 01 Písek, tel.: 382 218 018
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LITERÁRNÍ RUBRIKA
S radostí oznamuji, že máme novou přispěvatelku! Kolik z Vás stále ještě jen obtěžkává
šuplíky, anebo paměť počítače a stydí se něco
poslat? lubos.vins@seznam.cz
Píseň nezaměstnané
Jitka Komanová
Zatracena ztracená,
v naivních svých snech,
požadavky zlomená,
v milovaných zdech.
Dávno už jsem pohlédla,
v pekelníkův chřtán,
sama sebe prohlédla,
neplníce plán.
Vlastníc sny vzletné
já, ambiciózní žena,
tlučíc na dveře – sedmé,
a opět poražena!
Cítím se slabá,
odzbrojena a zbita
nejsem ta pravá,
pláču do ticha.
Slunce trhá řasy z víček,
nenechá je sevřené,
nejsem ovce, ale lvíček,
zaklepu zas – po osmé!
Vojtíškovi
Jitka Komanová
Snažím se přijít na tisíc věcí,
proč ráno vždycky umírá,
zkroušeni sedí němí svědci,
ano, večerem se zavírá!
Jděte o dům dál, na jiný kolotoč,
svezte se dvakrát, třikrát!
Sesedl‘s za jízdy, proč jen proč?
Ach milovali jsme tě tolikrát!
A znovu – nádech, výdech…
Jedeme dál, je nové ráno.
Už nehladí vánek, ani nevoní mech,
zůstalo jen hrůzné prázdno!
Pro tento den a i ty další,
tvůj úsměv nehřeje, již ne,
zavřeli tě do krabičky ještě menší,
proč jen jehňátka smrt nemine?!
Posílám ti lásku do nebíčka,
já i celá tvoje rodinka,
teď k bydlení naše máš srdíčka,
slunce je tvoje maminka.

Blatná 8. února 2008
Jsem ještě docela holka nedospělá,
tělo ženy kdesi jsem vyhrála,
snad jen když líbám, rozechvělá,
zdá se, že jsem hodně vyzrálá.

V jediné slze topím svá slova,
nutím je protékat přes zatnuté zuby,
klečím tu před Tebou, prosím Tě znova,
miluj milující, nebuď už hrubý.
Vyťukej svou něžnou píseň lásky,
na mé ustarané čelíčko,
rukou protkni mé vlásky,
slzu zastav polibkem na líčko.

Nevím, listí, nevím

Anotace:Nátlak na nesnášenlivost a rasismus.
Padá listí,
padá dolů.
Otáčí se,
neboť ptá se,
má-li nárok
na svobodu.

Cesta života
Jitka Komanová
Kráčí člověk někam dál,
jakoby svůj cíl už znal,
má, zdá se, pevný krok,
co krok to věků skok.

Proč bys neměl?
divím já se.
V dnešním čase?!
Usmívám se.

Už je tady, došel starý,
kabát z lásky ramena mu halí,
nešel zbytečně, měl tu být,
ač by as raději neznal svůj cíl.
Znavený krokem náhle usedá,
dívá se na zad, však víčka nezvedá,
vidí, co neviděl by očima,
za ním kráčí jeho rodina…

Nevím.Nevím, volnost mám?
I když jsem jen listí?
Zda můžu se já,
Vám do života plísti?..
Ptá se listí...

Můj denní chléb
Jitka Komanová

Karolína Frühbauerová, ZŠ J.A.Komenského

Najednou si zpívám,
usmívám se pro sebe,
Tvojí lásku snídám,
večeřívám též Tebe.

Zatímco vodník pláče

Nejsem sytá docela,
jiná jídla neokusím,
přejíst bych se neměla,
i když můžu – nemusím.

V sedmém nebi
sedmého roku,
sedí smutný vodník.
Dívá se
na poslední stoku...

Jsi mým denním nápojem,
usrkávám doušky,
stejně jako pokrmem,
však uždibuji jen kousky.

Poslední stoka,
poslední doušek vody.
Vodník pláče, pláče,
nemá pohody...

Tím hlad nikdy neztiším
a neuhasím žízeň,
na pozvání neslyším,
stojím o Tvou přízeň.

Drobné památky Blatenska
Ozdobou kamenného mostu z roku 1768
přes říčku Lomnici v obci Buzice je výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého. Kaple je
cihlová, střecha je kryta žulovými deskami
s vrcholovým kamenným křížkem. V čelní
stěně je výklenek, uzavřený oknem v dřevěném rámu. Čelní stěna je zdobena štukovými
hvězdami. Kaplička byla osazena na most
v roce 1885 a přežila i povodně v roce 2002.
Pet

Foto Radka Vokrojová
Zamilovaná
Jitka Komanová
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Nemá pohody, nemá klidu,
pláče nad závislostí.
A my, ty; i já tady plivu
na blbosti zlostí...
A vodník pláče a pláče...
Karolína Frühbauerová

ZIPOZ servis KŘIŽAN

Komenského 203, 341 01 Horažďovice
---------------------------------------------------Volná místa

OBSLUHA
CNC SOUSTRUHU
FRÉZKY
S ODMĚŘOVÁNÍM
SOUSTRUŽNÍK
Nadstandartní platové podmínky.
Nástup možný ihned.
Kontaktní adresa:
Ing.František Křižan, ZIPOZ servis
Komenského 203, 34101 Horažďovice
tel./fax: 376 513 313, GSM: 603 814
334
e-mail: krizan@zipoz.cz, www.zipoz.cz
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KAPITOLY PSANÉ PEREM
RUDÉHO TEMNA
Zabránili kadovští komunisté zřízení pietního místa na počest americké armády?
Kadovský pomník mistra Jana Husa se nachází na značně odlehlém místě uprostřed návrší
nedaleko zdejší myslivecké haciendy. Návštěvník
neznalý místních poměrů ho objeví jen náhodou
nebo po obdržení informace od kadovských starousedlíků. Čelo žulového obelisku zdobí reliéf
husitského kalichu, portrét lidového kazatele

Josef Zikán (92 let) je živou kronikou obce Kadov.

a vyzlacený nápis „M. J. H. – Pravda vítězí- 1415
až 1946“.
Podobných památníků s totožným zaměřením
je na českém území mnoho. Proč si právě ten
kadovský zasluhuje zvláštní pozornost?
Protože všechno ukazuje na to, že zmíněný
pomník neměl být původně vůbec zasvěcen Janu
Husovi, ale americkým vojákům, kteří v roce 1945
přinesli obyvatelům Kadova svobodu. „V naší rodině se tohle traduje odnepaměti“, uvádí Jindřich
Koman z blízké obce Pole, která náleží pod správu
kadovského Obecního úřadu , „Prvotní záměr byl
skutečně vzdát trvalou úctu zámořským osvoboditelům . Protože ale podstatnou část tamních lidí
tvořili komunisté, kteří se postavili ostře proti,
tahle ušlechtilá myšlenka totálně propadla a většinová část si prosadila svého Jana Husa. To u nás
v Poli byla situace jiná, tady žili převážně sedláci
a tudíž demokraté. A vidíte - oni svým americkým
zachráncům postavit památník dokázali. I když si
za totality užili své.“ Stejné svědectví podal před
svou smrtí i kadovský pamětník pan Skuhravý:
„Ano, kadovský pomník měl skutečně připomínat
zásluhy americké armády o naši svobodu. Pak ale
najednou bylo všechno jinak.“
Živá kronika obce Kadov a zároveň druhý nejstarší občan Josef Zikán, který 30. prosince 2007
oslavil úctyhodné 92. narozeniny, se v roce 1946
osobně zúčastnil zasazování žulového obelisku
do pahorku nad vsí. „Šlo o ryze komunistickou

akci. Na samotné slavnostní odhalení přijeli komunisté i z Blatné. Kadov měl tehdy v roce 1946
asi sto sedmdesát obyvatel a oni mezi nimi tvořili
významnou složku.“
V pamětní knize se kronikář v souvislosti
s pomníkem mistru Janu Husovi omezil pouze na
toto stručné sdělení : „Na velkém vršku postaven
pomník mistru Janu Husovi. Slavnost odhalení
pomníku měla se konati dne 6. července 1946,
ale pro velmi deštivé počasí muselo býti od
slavnosti upuštěno. Slavnost pořádána až za tři
týdny. Slavnostním řečníkem byl pan Jaroslav
Růžička- okresní školní inspektor z Blatné. Pomník zhotovil Karel Klíma z Kadova.“
Na otázku, proč by kadovští komunisté bránili
vzniku pietního místa na počest americké armády,
existuje jednoduchá odpověď: přítomnost „imperialistických“ sil na české půdě byla vždy a za
všech okolností celou KSČ vymazávána z národní
historie a školních učebnic jako nežádoucí. Na
otázku, proč kadovští komunisté sáhli po Janu Husovi, existuje odpověď ještě jednodušší: husitské
tradice byly bolševické politice odpočátku blízké
pro podobnost ne čistě náhodnou. První znárodňování v českých dějinách, likvidace soukromého
majetku a lidí s odlišným názorem a postavenímtohle všechno stoupencům marxismu- leninismustalinismu náramně imponovalo. Ne náhodou
se za vlády jedné strany husitství vyzdvihalo
při každé příležitosti, ne náhodou byla kdejaká
lidově demokratická kasárna pojmenovávána po
husitských vůdcích. „Prosím vás - jaký mohl být
důvod odhalovat v Kadově husitský pomník?
Jediné, co husité pro Kadov udělali, bylo to, že
tady pobořili a vyplenili tvrz“, směje se jedna
z místních žen, „Zato američtí vojáci v roce 1945
tuhle vesnici zachránili!“
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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

 , k.s.,
Čechova 32, Blatná

pronajme nebytové prostory
v areálu ﬁrmy.
Bližší informace na telefonu
603 208 179, 607 832 465

Vladimír Šavrda

VÝUKA ANGLIČTINY
KONVERZAČNÍ METODOU
-kurzy pro začátečníky, pokročilé,
konverzace.
Skupiny max. 5 účastníků.
Individuální přístup, vlídné zacházení!
Rád přivítám i zatoulané ovečky!
Všechny kurzy začínají 7.1.2008
Luboš Vinš, Na Obůrce 418, Blatná
telefon: 732374758
e-mail: lubos.vins@seznam.cz
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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

(Dokončení z minulého čísla)).
KOMENTÁŘ:
Obecní policie vznikla proto, aby byla „nástrojem“ obce k zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku, které náleží do její samostatné
působnosti a aby plnila další úkoly podle zákona
nebo pokud tak stanoví zvláštní zákon. Zcela
nesporně však zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku zůstává prioritou náplně
strážníků. Tímto ustanovením jsou alternativně
vymezeny úkoly, které by obecní policie měla
plnit. Vzhledem k tomu, že je použita formulace
„zejména“, není vyloučeno, naopak se předpokládá, že v praxi se budou vyskytovat i jiné úkoly.
§6

(1) Při provádění zákroku a úkonu k plnění
úkolu obecní policie je strážník povinen dbát cti,
vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností
vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do
jejich práva svobod překročil míru nezbytnou
k dosažení účelu sledovaného zákrokem nebo
úkonem.
(2) Strážník je povinen poučit osoby o jejich
právech, provádí-li podle tohoto zákona zákrok
nebo úkon spojený se zásahem do jejich práv nebo
svobod, pokud to povaha a okolnosti zákroku
nebo úkonu dovolují; v opačném případě je poučí
okamžitě, jakmile to okolnosti dovolí.
§7

(1) Strážník je v pracovní době povinen v mezích tohoto zákona provést zákrok nebo úkon,
nebo učinit jiné opatření, je-Ii páchán trestný čin
nebo přestupek či jiný správní delikt anebo je-Ii
důvod. né podezření z jejich páchání.
(2) Strážník je i mimo pracovní dobu povinen
,v mezích tohoto zákona provést zákrok, popřípadě učinit jiné opatření, zejména vyrozumět nejbližší útvar policie, je-Ii páchán trestný čin nebo
přestupek, kterým je bezprostředně ohrožen život,
zdraví nebo majetek. Pokud se v tomto případě
strážník neprokazuje podle § 9 odst. 1, prokáže
příslušnost k obecní policii průkazem obecní
policie; vzor průkazu obecní policie je uveden
v příloze, která je součástí tohoto zákona.
(3) Jestliže okolnosti zákroku nebo jiného
opatření neumožňují, aby strážník prokázal svoji
příslušnost k obecní policii průkazem obecní
policie (odstavec 2), prokáže se ústním prohlášením „obecní policie“ nebo „městská policie“ (§ 1
odstavec 5). Průkazem obecní policie se strážník
prokáže ihned, jakmile to okolnosti zákroku nebo
jiného opatření dovolí.
(4) Strážník je při provádění zákroku povinen,
pokud to povaha
a okolnosti zákroku dovolují, použít odpovídající výzvy.
(5) Každý je povinen uposlechnout výzvy
zakročujícího strážníka.
KOMENTÁŘ:
K odst. 4 a 5
Zákon strážníkovi ukládá povinnost, aby při
provádění zákroku použil odpovídající výzvy za
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předpokladu, že to povaha a okolnosti zákroku
dovolují. Každý je povinen takové výzvy strážníka uposlechnout.
Osoba, která výzvy strážníka neuposlechne,
vystavuje se jednak nebezpečí, že bude následovat
splnění výstrahy, která byla dána pro případ, že
na výzvu nebude reagováno (např. budou použity
donucovací prostředky apod.), ale současně je
i důvodně podezřelá z přestupku proti veřejnému
pořádku podle § 47 odst. 1 písmeno a) přestupkového zákona.
§8

Strážník není povinen provést zákrok k plnění
úkolů podle toho‘ to zákona, jestliže
a) je pod vlivem léků nebo jiných látek, které
závažným způsobem
snižují jeho schopnost jednání,
b) k jeho provedení nebyl odborně vyškolen
ani vycvičen a povaha zákroku takové odborné
vyškolení nebo vycvičení vyžaduje,
c) by jeho provedení bylo v rozporu s opatřeními policie nebo jiných ozbrojených bezpečnostních sborů.

Kresba Ladislav Stehlík.

§9

(1) Strážník je povinen při výkonu své
pravomoci prokázat svojí příslušnost k obecní
policii stejnokrojem s odznakem obecní policie,
identiﬁkačním číslem a názvem obce; vzor odznaku obecní policie je uveden v příloze, která je
součástí tohoto zákona. Vykonává-li strážník svou
pravomoc na území obce, která je smluvní stranou
veřejnoprávní smlouvy podle § 3a, prokáže se na
požádání rovněž zmocněním této obce; při zákroku, který nesnese odkladu, tak učiní, jakmile to
povaha a okolnosti tohoto zákroku dovolí.
(2) Odznak obecní policie nosí strážník na
pravé straně prsou a identiﬁkační číslo pod odznakem obecní policie. Nášivka s názvem obce
se nosí na záloktí rukávu.
§ 10

(1) Strážník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit policii důvodné podezření, že byl
spáchán trestný čin a podle povahy věci též zajistit
místo trestného činu proti vstupu nepovolaných
osob.
(2) Strážník je povinen oznámit příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt, jehož projednání patří do působnosti tohoto orgánu.
(3) Oznámení podle odstavců 1 a 2 musí být
doloženo důvody nebo důkazy, o něž se podezření opírá.

VETERINÁRNÍ STŘEDISKO
BLATNÁ
MVDr. Viktor Stošek
tel. 383 423 201(záznamník),
mob. 603 863 933
Na Tržišti 727, Blatná

Rozšířené ordinační hodiny:
Po 7 – 12 14 – 18
Ut
14 – 18
St 7 – 12 14 – 18
Čt
14 – 18
Pá 7 – 12 14 – 18

Velitel strážníků
Městské policie Blatná
Petr Vaněk

KDYŽ CHCETE OPRAVDOVÝ
ČAJ A KÁVU
navštivte naši prodejnu

„ROZMARÝNA“
na náměstí Míru.
Rozšířili jsme pro Vás sortiment
o velký výběr kvalitních sypaných
čajů, kávy a dalšího
příslušenství.
Těšíme se na Vás

Sádrokarton - Izolace
Navštivte novou prodejnu
stavebního materiálu, zam��enou
na systémy suché stavby.

Otevírací doba:
Po-Pá 7 – 16 , Sobota 8 – 11

Tel. 777 268 264, fax 383 421 078
takogips@seznam.cz
Plze�ská 314, naproti lihovaru, Blatná
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Městský úřad Blatná – oddělení kultury a občanské sdružení Berkat
Vás srdečně zvou na setkání s naší nejznámější válečnou
zpravodajkou

Petrou Procházkovou

Být ženou v muslimském světě
V přátelské atmosféře dále vystoupí Alichan, Ivanka Plíhalová, Jana
Hradílková a další hosté a příznivci občanského sdružení Berkat, které se
snaží pomáhat lidem v Afghanistánu, Čečensku a také uprchlíkům v České
republice.
Hudebně laděný pořad se koná v

sobotu 1. března 2008 v 15 hodin

na zámku v Blatné
Vstupné dobrovolné
Na setkání si můžete také prohlédnout výstavu fotograﬁí
Dožít se lepších časů
případně si zakoupit ručně šitou panenku a tím přispět do sbírky Adžamal
Výtěžek z akce bude věnován na sbírku Adžamal na transplantaci očních
rohovek v Afghanistánu.
Více na www.berkat.cz
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Petra Procházková se po roce1989 stala členkou prvního týmu znovuobnovených Lidových novin – jako reportérka domácí rubriky do roku 1992,
v témže roce ji LN vyslaly do Ruska jako zahraniční zpravodajku. Povolání
válečné zpravodajky zahájila reportážemi z Abcházie.
V roce 1994 společně s Jaromírem Štětinou založila soukromou novinářskou agenturu Epicentrum. Začala pracovat s kamerou, natočila první
reportáže a ﬁlmy. Podávala zprávy a svědectví z konﬂiktů v Abcházii, Osetii,
Gruzii, Tádžikistánu, Afghánistánu, Náhorním Karabachu, z uprchlických
táborů a vypálených kurdských vesnic v Kurdistánu, dostala se i do hor mezi
gerilové bojovníky Východního Timoru.
Několik let se věnovala problematice Čečenska – v roce 1994 byla
v Grozném při prvním bombardování, v Buďonovsku, v době diverzní
akce Šamila Basajeva, se společně s několika dalšími novináři nabídla jako
rukojmí místo pacientů nemocnice.
V roce 2000 se rozhodla přerušit zpravodajskou práci a zůstala v Grozném rok jako nezávislá humanitární a sociální pracovnice. V témže roce
byla ruskými úřady označena jako persona non grata a byla nucena z Ruska
odjet do Prahy. Od září 2001 pracuje jako zpravodajka a korespondentka
V Afghánistánu a střední Asii.
Je autorkou románu Frišta a knihy Aluminiová královna, která pojednává
o rusko-čečenské válce očima žen.
Spolu s Janou Hradílkovou založila občanské sdružení Berkat. Je držitelkou několika novinářských cen a v roce 2001 obdržela od prezidenta České
republiky medaili Za zásluhy.

Vishay Electronic spol. s r.o., závod 25 Blatná – ESTA p�ijme
pracovníka do odd. výrobního plánování.
Požadavky: VŠ technického zam��ení, znalost NJ, pop�. AJ.
Dále hledáme montážní d�lníky, elektriká�e, svá�e�e, záme�níky
a lakýrníky do vícesm�nného provozu.
Kontakt: tel. 383 455 511.
Adresa: VISHAY Electronic spol. s r. o., Paštická 1243, 388 01 Blatná
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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 počítačovém 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

Další informace:
tel.: 383 412 320
info@soublatna.cz,
www.soublatna.cz

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
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Koupím zahrádku v Blatné
- nejraději v os.vlastnictví
tel. 724732966

Od 1.4. 2008 nabízím k pronájmu
prostory současné videopůjčovny
v ulici Zahradnická
tel. 602 447 803

INSTALATÉRSKÉ A TOPENÁŘSKÉ
PRÁCE

Hledám brigádníky na přípravné stavební práce při rekonstrukci objektu RD v
Blatné. mobil: 721355755

Provádíme:
▪ 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

Firma UNIVERSAL EXPORT IMPORT s.r.o.
Blatná

Kontakt :

Lukáš Merhaut
Riegrova 771
Blatná
Tel : 608 921 765

Jan Kyznar
Šilhova 1027
Blatná
Tel : 777 850 822

přijme zaměstnance na pozice:

obsluha CNC stroje - obrábění dřeva
čalouník - praxe nebo vyučení v oboru podmínkou
pomocný čalouník - i nevyučen
šička - praxe nebo vyučení v oboru podmínkou
Dobré platební podmínky, možnost zajištění dopravy, příspěvky na stravování.

Kontakt: p. Mikulenková, tel. 383 412 311,
email: uni.mikulenkova@tiscali.cz
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PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE, STŘEŠNÍ OKNA
HLINÍKOVÉ DVEŘE A OKNA, ZIMNÍ ZAHRADY
D o d á váme

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

Z a j i s tíme

- demontáž, montáž, stavební začištění
- parapety vnitřní i venkovní, žaluzie
- ﬁnancování pro soukromníky i bytová družstva

K o n t a kt

- stavebniny pod rybníkem Pustý –
p.Šimeček
mobil 731 150 080
fax 383421423, 313549389
e-mail: blatna@dynal.cz
www.dynal.cz, www.zimnizahrady.biz
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K ULTURNÍ KALENDÁŘ

Čtyři pokoje do zahrady
– v hlavních rolích J. Brejchová, P. Filipovská,
J. Kačer, D. Morávková, J. Révai a další.
Předprodej vstupenek 11. února na odd.
kultury od 7,30 hod.

Úterý 12. února – zámek Blatná – 19,00 hod.
Koncert KPH

DUO ALENA a PETR ČECHOVI
Alena Čechová – housle
Petr Čech – varhany, klavír
Sourozenecké duo Alena a Petr Čechovi se
věnují komorní hře již od svých studií. Stali se
absolutními vítězi soutěže Concertino Praga v r.
1993 v kategorii „dua“ a laureáty mezinárodní
soutěže „O evropskou hudební cenu“ v Lucemburku. Získali cenu Nadace Leoše Janáčka, cenu
Nadace Bohuslava Martinů a prémii Nadace
Českého hudebního fondu. Jako komorní duo
vystupují na festivalech a koncertech v Evropě
i v zámoří.
Pro předplatitele platí permanentní vstupenky
na sezonu 2007/08.

Sobota 23. února – sokolovna – 20,00 hod.

BLATENSKÁ RYBA
K tanci a poslechu hraje: Cross Strakonice
Připravujeme na březen:
Panochovo kvarteto - koncert KPH

- původní česká pohádka s písničkami, ve které
se setkáte s legračními strašidly Bubulisem a Bobolisem a také s čertem Vilibaldem. Ve strašidelném mlýně se dějí prapodivné věci. Ze sousední
vesnice sem zabloudí Matěj a Bětuška, kteří se
pokusí strašidla vysvobodit ze zakletí. Nečekaně
se objeví i zlá a chamtivá selka Klotylda, která
chce vše překazit. Podaří se Matějovi a Bětušce
strašidla vysvobodit?
V hlavních rolích se představí Julie Jurištová
/princezna z pohádky O Měsíčníku, Větrníku.../,
Hana Kusnjerová, Libor Jeník, Daniel Koťan,
Radovan Snítil…
Pátek 22. února – sokolovna - 8,30 hod. ZŠ
JAK a MŠ Vrchlického
- 10,00 hod. ZŠ TGM, MŠ Šilhova a Husovy
sady

PAVEL NOVÁK
Výlet – koncerty pro ZŠ a MŠ

Plesy:
Sobota 9. února – sokolovna - 13,00 hod.
DĚTSKÝ KARNEVAL
- 20,00 hod. TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES
K tanci a poslechu hraje: Z. Koubek
Sobota 16. února – sokolovna – 20,00 hod.

PLES SRPDŠ
K tanci a poslechu hraje: Z. Koubek

Zájezdové představení do HD v Karlíně

S T RA Š I D E L N Ý M L Ý N

Přijďte se podívat!!
V neděli 17. února 2008 od 10.00 hodin
Strašidelný mlýn je původní česká
pohádka s písničkami, ve které se setkáte
s legračními strašidly Bubulisem a Bobolisem a také s čertem Vilibaldem. Ve
strašidelném mlýně se dějí prapodivné
věci. Ze sousední vesnice sem zabloudí
Matěj a Bětuška, kteří se pokusí strašidla
vysvobodit ze zakletí. Nečekaně se objeví
i zlá a chamtivá selka Klotylda, která chce
vše překazit. Podaří se Matějovi a Bětušce
strašidla vysvobodit?

Neděle 17. února – sokolovna – 10,00 hod.
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha
uvádí výpravnou pohádku pro děti a rodiče

STRAŠIDELNÝ MLÝN

Šibřinky

Program kina - únor 2008
Pátek 8. 2. ve 20:00 hod.
Komedie USA, 2007, 114 minut, s titulky

SUPERBAD
/Falcon/
Jak si rozdělat roštěnku.
Evan je milý, chytrý a stydlivý. Seth je drzý,
náladový a posedlý děvčaty. Ve ﬁlmu sledujeme
jejich zoufalé pokusy zapůsobit během jedné
bláznivé noci na osoby, po kterých touží...
Vstupné 65,- Kč

Mládeži do 15 let nevhodné

Neděle 10. 2. ve 20:00 hod.
Komedie USA, 2007, 129 minut, s titulky

ZBOUCHNUTÁ
/Bontonﬁlm/
dvojprogram
Nezbylo jí než se vdát...
Jak se vypořádat s otcem svého dítěte. V americké komedii se řeší věčné dilema partnerských
vztahů: jak má ona s tím chlapem žít, a jak on
s touhle ženskou?
Vstupné 60,- K

Mládeži do 15 let nevhodné

Středa 13. 2. v 19:00 hod.
Hudební, melodrama Irsko, 2006, 85 minut,
s titulky

ONCE
/Bontonﬁlm/
Příběh o lásce a porozumění mezi dvěma
mladými lidmi.
On je pouliční muzikant a občas si přivydělává
v dílně svého otce. Ona je talentovaná pianistka
z Čech, která odešla do Irska kvůli obživě a prodává na ulici růže. Když se ti dva náhodou potkají,
zjistí, že jejich společná hudba má neobyčejnou
sílu a podaří se jim natočit společnou desku...
Vstupné 60,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Pátek 15. 2. ve 20:00 hod.
Akční, dobrodružný, fantasy USA, 2007, 94
minut, s titulky

PROBUZENÍ TMY
/Bontonﬁlm/
Temnota nikdy nespí.
Hlavní hrdina Will, je posledním z těch, kteří
se zavázali bojovat proti temnotě. Vydává se proto
na cestu skrz čas a zjišťuje, že jeho život je pro
budoucnost velmi důležitý...
Vstupné 60,- Kč

Mládeži přístupno

Neděle 17. 2. ve 20:00 hod.
Drama, válečný Německo, 2006, 123 minut,
s titulky

POSLEDNÍ VLAK
/Bontonﬁlm/
Příběh židovské ženy.
Příběh židovské ženy, která je spolu s ostatními berlínskými Židy, poslána během holokaustu
do koncentračního tábora.
Vstupné 60,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Pátek 22. 2. ve 20:00 hod.
komedie Finsko, 2003, 113 minut, s titulky

TAK TROCHU CRAZY
/Atypﬁlm/
Čtyři bratři žijí pouze s otcem a provozují
malý krámek s alkoholem a pochutinami. Otec
ale skončí ve vězení a chlapci jsou bezmocní a ponecháni s dluhy. Situace se komplikuje, když se
k nim přistěhuje desetiletá nevlastní sestra Saara.
Má ale nádherný hlas a kluci z ní chtějí udělat
pěveckou superstar.
Vstupné 60,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné
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S PORT
Cyklističtí závodníci
z Blatné odvedli v roce
2007 na pedálech kus
znamenité práce
Blatenští cyklisté se už stali neodmyslitelnou
součástí závodních pelotonů jak v rámci jihočeských soutěží, tak i v rámci dalších tuzemských
přeborů. Mnohokrát na sebe upozornili podáním
skvělých výkonů a odnesli si domů celou řadu
cenných trofejí. Jejich účast v amatérských, ale
i profesionálních závodech se změnila v tradici,
kterou chtějí udržet děj se co děj.
Vynikající jméno blatenské cyklistiky bylo
obhájeno i v předešlém roce. Blatenský podnikatel Petr Soukup se dokonce objevil i na přeboru
vedoucím napříč rakouskými Alpami, kde vybojoval vzácné druhé místo stejně jako následně
na závodě v Odrách. V největším seriálu závodů
horských kol - „Galaxy maratónské sérii“ – přesvědčivě zvítězil. Pohár konstruktérů s jízdními
koly značky „Galaxy“ mu vynesl bronzové pozice
v Olomouci, Písku, Jevišovce, Odrách a Trutnově
v soutěži jednotlivců kategorie muži nad 30 let.
Stejný drahý kov mu byl souzen i na Mistrovství
republiky v pražském půlmaratónu, kde se vedle
toho dokázal mezi profesionály prosadit na vysoce
solidní 22. místo. Pro stříbro si dojel do Prachatic, Chomutova a Karlových Varů, na přeborech
v Dobříši vyhrál ve své věkové skupině a pasoval
se celkově na druhého nejlepšího jezdce. Zlatou
medaili mu plným právem zavěsili okolo krku
pořadatelé závodů v Pičíně a na šumavském
Svatoboru. Petr Soukup je za rok 2007 držitelem
stříbrného ocenění z Českého poháru v půlmaratónu v kategorii muži nad 30 let, kde celkově
obsadil osmou pozici. V prestižním seriálu „České
spořitelny“ vlastní z loňského roku bronzovou
trofej a celkové sedmé místo.
Jezdec jeho stáje Martin Švec se mezi silnou
cyklistickou konkurencí určitě neztratil. Startoval
na Mistrovství Evropy v silniční časovce, kde
obsadil 29. příčku a v hromadném závodě, kde
přetnul cílovou čáru jako třicátý sedmý. Zúčastnil se dále Mistrovství republiky, které pro něho
znamenalo hezké desáté místo. Nechal se zlákat
i legendárním šumavským cyklomaratónem „Král
Šumavy“, kde se přes extrémní kopce a divoké
sjezdy dokázal „prokousat“ na trati dlouhé 150
kilometrů až na úžasné páté místo. V sezóně
2007 získal i drahé kovy- stříbro na závodech
v Kašperských Horách, na šumavském Svatoboru
a na šumavských okruzích, zlato pak na přeborech
na Modravě a ve Lhůtě. Martin Švec patří svým
zařazením do kategorie muži nad 40 let.
Na cenné trofeje si sáhli i další tři jezdci stáje
„Cyklosport Soukup“. Viktor Stošek na závodech
v Jevišovce dojel celkově jako třetí. Miloš Smola
v kategorii muži nad 40 let zvítězil na šumavském Svatoboru a vybojoval bronz na přeborech
horských kol v Horní Cerekvi. Jan Bárta, taktéž
zařazený do věkové skupiny mužů nad 40 let,
dokázal na horském kole v Soběslavi „ulovit“
stříbrnou trofej a na přeborech MTB v Karlových
Varech a na šumavském Svatoboru stanul na
bronzovém stupínku.

Blatná 8. února 2008
Radost sami ze sebe mohli mít v loňském
roce i zástupci „cyklistického potěru“ – bratři
Martin a Viktor Stoškovi, reprezentující Sdružení
cyklistické všestrannosti Blatná. Tato talentovaná
dvojka znamená pro budoucnost blatenské cyklistiky a sportu vůbec velkou naději. Transfúze jejich
mladé krve do zdejší výkonnostní „kolařiny“ je
více než žádoucí, protože jí jinak hrozí za x let
totální kolaps.
Mladší ze sourozenecké dvojice Martin upřednostňuje horské kolo. Spolu s ním statečně zápolil
s konkurencí na Zadově / 9. místo /, ve Vimperku
, Horní Plané a Strakonicích / 8. místo /, v Písku /
6. místo /, znovu ve Vimperku / 5. místo /, v Horní
Cerekvi a v Prachaticích / 4. místo /. Medailový
zisk mu vynesly přebory v Orlíku a znovu na
Zadově , kde se oprávněně těšil z bronzu a závody
v Náměšti nad Oslavou a v Jevišovce, kde se na
něho snesl zlatý déšť.
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Starší Viktor má také radši terén a v tomto
duchu se nesla jeho sezóna 2007. Velmi dobře se
zapsal do náročného cyklomaratónu „Král Šumavy“, kdy na trase dlouhé 70 kilometrů obhájil 83.
pozici . Následuje výčet deseti závodů o klasické
výměře, kde si Viktor udržel postavení v čelní
skupině: Orlík / 9. místo /, Zadov / 8. místo /,
Vimperk, Prachatice a Písek / 7. místo /, Hluboká
a Náměšť nad Oslavou / 6. místo /, Horní Planá
/ 5. místo /, Strakonice a Jevišovka / 4. místo /.
Z druhého startu na šumavském Zadově si domů
přivezl stříbrnou trofej.
Nepotrvá to dlouho a začne další cyklistická
sezóna, při které nebudou chybět jako už celou
řadu let cyklističtí závodníci z Blatné. Nikdo
nepochybuje o tom, že opět svému mateřskému
městu položí k nohám potem pokřtěné cenné
trofeje.
Vladimír Šavrda

3. ročník BLATNÁ CUP
Sobota 26.1.2008

Sušice – Hradešice
2:1 (0:0)
B: 76.min Fuchs, 86.min Kočí, 90.min Hnojský
Sestavy: Sušice
- Kindelman, Kodýdek, Hoda, Hupka, Chmelík, Hrach, Sládek, Hubáček,
Procházka, Sunek, Kočí, (Goby, Fuchs, Kysilka, Kubů)
Hradešice
- Šůs, Řezáč, Hlaváč, Šmrha, Melka V., Melka J.,Vaneček, Kotiš, Kopal,
Frančík, Lávička (Hnojský, Melka L., Melka M.)
Nepomuk – Dříteň
0:1 (0:0)
B: 71.min Hošek
Sestavy: Nepomuk - Baroch, Ticháček, Hořejší, Švec, Kepka, Kolařík, Václavek, Racek,
Bohatý, Šlegl, Martínek (Vosyka J., Vosyka V., Kalabza, Mareš)
Dříteň
- Pospíšil, Klimeš, Slepička, Šíma, Koudelka, Stulík, Pečenka, Novák,
Profant, Hošek, Smékal (Dvořák, Libren)
Milín – Klatovy
0:0
Sestavy: Milín
- Holan, Slivka, Doubek, Pacina, Zákoucký, Škopek, Venta, Vitásek, Šváb,
Krejčí, Lundák, (Sváda, Bejček, Soukup)
Klatovy
- Riška, Rendl, Lávička, Veselka, Moser, Bouberle, Matějka, Rejtar, Janda,
Meszáros, Gyorgy (Voráček, Lorenc, Zahradník, Sýkora)
Blatná – Bělčice
3:1(0:1)
B: 40.min Toman, 59.min Paprštejn, 68.min Čadek (pen.), 69.min Skuhravý
Sestavy: Blatná
- Mráz, Skuhravý, Nový, Uldrich, Čadek P., Paprštejn, Vanduch, Mikolášek,
Pikolon, Brynda, Bulka M., (Švec, Jiřinec, Reguš)
Bělčice
- Kočovský, Toman, Uhlíř, Krejčí, Zamrazil R., Suda, Vejšický, Krameš,
Hanzlík, Hevera, Nusl (Sejkora, Zamrazil P., Zeman, Diviš)

Sobota 2.2.2008

Klatovy – Nepomuk
1:3 (0:1)
B: 24.min Vosyka Jakub, 61.min Vosyka Václav, 63.min Vosyka Jakub,
75.min Matějka Daniel (pen.)
Sestavy: Klatovy - Lorenc, Rendl, Voráček, Veselka, Zahradník, Boubele, Matějka, Rejthar,
Janda, Meszáros, Sýkora (Gyorgy, Riška)
Nepomuk:
Baroch, Ticháček, Švec, Kepka, Kolařík, Václavek, Racek, Bohatý,
Martínek, Vosyka J., Vosyka V. (Kalabza, Mareš)
Dříteň – Sušice
2:0 (0:0)
B: 54.min Koudelka, 61.min Klimeš
Sestavy: Dříteň - Zíka, Klimeš, Slepička, Kolařík, Koudelka, Stulík, Pečenka, Novák J.,
Profant, Plojhar, Litian (Novák A., Petr, Hošek, Šíma)
Sušice
- Kindelman, Kodýlek, Brủha Chmelík, Hupka, Hrach, Cihlář, Sládek,
Hubáček, Procházka, Junek Potužák, Prchlík, Kotrba, Míček)
Blatná-Milín
2:2 (1:0)
B: 17. Nový, 72.Marvan, 87. Paprštein, 90.Krejčí
Sestavy Blatná - Fiřt, Skuhravý, Pikolon, Čadek, Uldrich, Paprštein, Mikolášek, Brynda,
Nový, Kratochvíl, Bulka (Jirka, Hanousek, Rubáš, Švec)
Milín
- Holan, Sváda, Doubek, Pacina, Zákoutský, Marvan, Soukup, Venta,
Bejček, Krejčí, Šváb (Slivka, Sládek, Škopek, Ondračka,Vančát)
Hradešice-Bělčice bude sehráno dne 10.2.2008
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TURNAJ NEREGISTROVANÝCH
NEREGISTROVANÝCH 2008
TURNAJ
2008
Celkové
po�adí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Název družstva
Laza�i
Jokl
�D
Baldové
Vinice II
Agro I
Blatenské strojírny
BiEsc
SAM
M�ú
Stadáci

Hasi�i B
Pin�es
Rozmeta� I
Vishay I
P�eskoule
Policie
TT I
Myslivci
Bláha II
Netáhla
BMS
ARRE
Lažánky C
Cmindy
LPR
Fú I
Agro II
Vinice I
Hasi�i A

Žíla
Rozmeta� III
Hasi�i
M�ú III
M�ú II
Chvojkovice
Dura
Hajany
Ekonomka I
Truhlá�ství Schei.
Bláha II
Schneider
Ekonomka II
Trepy
Lolkové
Mráz Agro
Dura audi
Bláha I
Judo
Flandera 2
TT II
Zimové
Lažánky D
Datl�v šleh
Ekologické vytáp�ní
Cetos

Flandera 1
Lažánky A
Tesla II
Tesla I
Vacíkov
Ma�kov
Tatra
Mráz Agro I
Lažánky B
Zofi
Dura lišty
Rozmeta� II
Dubra
Pikaso

Jméno
Rataj P
�adek L
Sedlá�ek
Nový
Vocelka
Halaburda
Bláha
Kon�elík
Samec
Dolejš
Kalous
Pýcha
Trefný
Beneš
Prokopius st.
Datel
Majer
Toman
Motyka
Bláha
Bláha
Koubková
Ja�ka
K�ivanec V.
Havel
Muler
Šišková
Zelenková
Roubal
Skružný
Žíla
Reguš
Synek
Návratová
Korous
Švec
Húrka
Radová H
Jahodová
B�eznický
Hanzlík
Pompl
Bandaska
Maska
Šmíd
Mrázová
Soukup
Hugr
Rajtmajer
Linhart
Mina�ík
Pomazal
Polanová
Vlk
Fran�k
Jest�áb
Flanderová
Ková�
Klukner
Bažlekov
Moulis
Suda
Janotová
Benedikt
Polanová
Dzamek
Sýbková
Pyržová
Dušek

Kašák

Výkon
217
225
208
191
191
188
174
198
191
202
197
183
195
211
185
212
189
165
209
187
167
167
191
164
173
172
185
170
169
177
215
194
126
139
199
188
166
189
166
179
149
180
187
176
173
114
157
136
160
165
156
147
161
155
159
137
136
183
165
102
180
157
120
125
102
113
115
167
135
121

D.
59
68
60
33
61
41
49
62
51
52
53
60
57
62
48
71
50
39
52
41
44
53
42
32
52
48
47
47
54
40
58
59
25
41
60
60
49
44
35
42
37
59
52
57
42
16
40
35
51
22
43
38
58
45
49
34
34
64
49
15
33
43
31
32
24
28
33
34
35
38

Jméno
Kalous
Hornát
Dlaba�ová
Balík
Bezpalec
Džis
Kudrle
Kova�ík
Samec
Navrátil
Peleška
Polcar
Ounický
Prokopius
Erben
�íha P.
�adek F
Sulek
Male�ek
Šourek
Mašek
Stoklasa
Vrba
Harbá�ek
Cmund
Krameš
Šornová
Kudrnová
Pavel
Mašek
Ka�írková
Vanduch
Paulus
Kohoutová
Jahoda
Klásek
Uhlí�
Meloun
Mlha
Scheinherr
Koblih
Hauser
Hermanová
Prokopec
K�ížek
Bobek
Veselý
Prokoš
Podlešák
Rubášová
Ko�í
Vinter F
Sedlá�ek
Šímová
Schein A.
Zelenka
Petrová
T�eštík
Kopá�ek
�íhová
Moulis P
Petrovec
Hlavá�
Šole
Lexová
Surý
�adková Iva
Van��ková
Braun

Berka

HRÁ�I
Výkon D.
215
58
206
60
204
50
165
41
196
53
199
49
201
49
218
58
167
38
190
44
189
57
167
44
176
41
183
53
176
38
196
51
155
49
181
52
178
36
175
52
171
51
194
56
171
43
231
77
177
53
191
61
144
33
155
51
188
59
135
37
181
48
190
52
179
57
180
48
163
43
158
27
147
41
175
60
171
50
125
30
159
35
174
34
145
33
161
33
169
34
175
37
139
33
144
25
129
23
159
39
141
34
165
51
150
52
148
43
130
25
145
45
108
37
113
31
148
43
131
49
175
59
145
33
112
23
104
24
114
25
132
25
127
27
110
25
105
34
95
31

Jméno
Rataj Z
Gajdoš
Hejl
Skuhravý
Pr�ek
Kubík
Chení�ek
Slezák
Samcová
Hospergr
Vydra
Louda
Mls J.
Bárta
Šiška
Strakapoud
Voneš
Mls J.
Šim�nek
Hanzlík
Peroutka
Krotký
Srp
Šperlík
Praiz
Klásek J
Faja
Lexa
Haloun
Kadlec
Samec
Van��ek
Tvrdý
Koubková
Chení�ek
�adek
K�s
Radová J.
Novotný
Hanzlík L.
Grešák
Zají�ek
Benešová
Novosad
Pojer
Hroudová
Rusín
Habada
Šebek
Flandera
Vykoukal
Vinterová
Trhlík
Pašek
Ková�ík
�ížek
Koubková D.
K�ivanec
Sou�ková
Malina
Moulisová
Pekárková
Janotová V.
Pechr
Halaburdová
Kalbá� ml.
Petlánová
Šimková
Dušková
Nesveda

Výkon
211
209
210
215
199
196
224
170
218
161
189
180
214
178
191
169
236
224
165
180
186
178
181
153
163
170
193
173
139
180
106
159
153
160
149
146
178
143
140
151
179
138
129
154
177
169
165
138
114
117
153
123
117
147
131
156
161
137
111
158
92
126
128
160
162
102
132
108
82
98

D.
52
44
61
71
51
49
66
37
63
38
52
44
61
44
51
49
80
59
42
43
51
58
49
34
52
43
53
46
34
43
24
26
29
39
41
38
50
34
35
52
41
27
46
42
53
52
40
47
25
38
32
41
29
24
25
44
40
33
24
44
25
25
44
40
52
17
35
33
31
29

Jméno
Ma�ík P.
Šejvar
Chvátal
Loukota
Manaska
Slanec
�ejka
Hlavín
Mourek
�aloun
Synek
Navrátil
Mls P.
Gutwirt
Uldrich
Bláha
Tchorovský J
Beneš
Hampl
Vana�
Šabatka
Bat�k
Peršín
Procházka
Šular
Kraus
Pýchová
B�eznický
Hokr
Tvrdý
Lexa
Brynda
Pýcha
Sloupová
Valášek
Pašek
Fry�ová
Melounová
B�hounková
Panec
Šourek ml.
Zají�ek st.
Hajník
Resler
Balík ml.
Mašková
Vlasák
Tchorovský P
Kocourek
Petr
Vrbský
Vinter Z
Trhlíková
Pašková
Schein J.
Fous
Linhartová
Harbá�ek
Ratajová
Pavlí�ková
Moulisová ml.
Viktorová
Janota
Zborník
K�ivancová
Kudrna
Míková
Benešová
Braunová
Pešek

Výkon
202
196
178
216
200
202
178
184
192
207
184
226
161
172
188
160
152
160
177
162
177
160
155
145
176
155
162
181
179
181
168
126
209
185
151
166
162
134
154
171
133
127
156
122
94
141
136
174
189
151
133
140
145
118
141
120
150
121
127
153
84
86
150
121
123
147
119
108
144
114

D.
51
59
52
69
60
49
42
50
52
61
47
69
40
42
44
51
43
43
43
44
42
26
42
25
44
30
41
34
50
41
53
34
56
58
55
47
51
34
40
56
34
35
35
41
25
44
46
48
53
43
40
33
31
22
31
37
25
42
31
44
23
24
43
34
29
27
20
16
32
35

Celkový
výkon
845
220
836
231
800
223
787
214
786
225
785
188
777
206
770
207
768
204
760
195
759
209
756
217
746
199
744
201
740
181
737
222
732
222
730
193
729
173
704
180
701
188
699
193
698
176
693
168
689
201
688
182
684
174
679
178
675
197
673
161
670
183
669
171
667
167
664
186
662
199
658
172
653
191
641
172
631
160
626
180
620
147
619
155
617
166
613
173
613
154
599
149
597
159
592
155
592
152
592
142
583
149
575
163
573
170
568
134
561
130
558
160
555
136
554
170
551
147
544
152
531
140
514
125
510
141
510
130
501
130
494
97
493
115
493
108
466
132
428
133
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