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PREZIOSO TJ SOKOL: „Jsme Mistři Evropy!“
Příběh o tom, jak holky z Blatné dobyly
Evropu
Na konci června se
konalo MČR
v mažoretkovém sportu ve
Vyškově. Když
jsme odtamtud odjížděly
s medailemi,
myslely jsme
si, že většího
úspěchu už neMistryně Evropy:„Je to pravé
můžeme dozlato“?
sáhnout. Vždyť samotný postup na MČR je pro
mnoho mažoretkových skupin jen pouhým snem.
My jsme tam nejen postoupily, ale dokonce tam
získaly nominaci na Mistrovství Evropy. Toto je
nejvyšší stupínek, kterého může mažoretkový
soubor vůbec dosáhnout. Proto jsme k tomuto
úkolu přistoupily zodpovědně a celé prázdniny
tvrdě dřely.
Ve čtvrtek 28. 8. jsme tedy nastoupily do autobusu, který vyjel směr Polsko, kde se v nádherném
městě Opole po tři dny konalo ME. Příjezd do
Opole nám vyrazil dech. Soutěž se konala na

krásném historickém náměstí zaplněném mnoha
fanoušky, novináři a kameramany. Konkurence
byla obrovská, jelikož se mistrovství zúčastnilo
mnoho států Evropy, např. Bělorusko, Polsko,
Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko atd. Avšak
mezi českými soubory se vytvořila kamarádská
atmosféra a soudržnost. Ulicemi Opole zněl čím
dál častěji pokřik:“Kdo neskáče, není Čech!“
České soubory totiž patří dlouho mezi evropskou
špičku. I my jsme si našly dobré kamarádky
– mažoretky „Kala“ z Havířova, s kterými jsme
dokonce uspořádaly společný trénink.
První den se konala soutěž sóloformací, kde
jsme měly hned tři žhavá želízka v ohni. Jako
první startovala Evelyne Augierová v sólu, v nejmladší kategorii kadetek, kde se o titul „pralo“
čtrnáct ﬁnalistek. Všechny byly výborné, ale
Evka zabojovala a získala si spoustu fanoušků.
Konečně přišlo vyhlášení výsledků! 3.místo
obsadila sólistka z Maďarska, 2. místo Kala
Havířov a 1. místo PREZIOSO Sokol Blatná!
Sen se stal skutečností! PREZIOSO získalo titul
Mistra Evropy!
Vzápětí následovala soutěž v duu-triu, kde
za PREZIOSO startovaly úřadující Mistři ČR
Monika Lapková a Evelyne Augierová. Tentokrát byla konkurence ještě silnější a jen těžko se

2. vícemistři Evropy.

dal tipovat vítěz. Proto naše
radost nebrala
konce, když
jsme uslyšely,
že jsme se probojovaly mezi
nejlepší tři! 3.
místo obsadil
známý a úspěšný tým TOM
Krokodýl Ostrava, 2. místo
patřilo nám
a vítězkami se
1. vícemistři Evropy.
staly Diridonky
ze Slovenska.
Naše euforie nebrala konce! Cítily jsme se jak
v jiném světě.
O další překvapení se postaral 1. vicemistr
ČR - naše miniformace „Shrek“ ve složení Lucie
Hosnedlová, Nikola Drastíková, Věra Flanderová, Tereza Motyková, Natálie Dušková, Nikola
Tuháčková a Evelyne Augierová. Když jsme
viděly startovní listinu se čtrnácti výbornými
ﬁnalisty, ihned jsme si stanovily cíl – obrovským
úspěchem by bylo být do 7. místa. Naši broučkové
zatančily sestavu tak, jak se nám nikdy nesnilo!
Jejich snaha byla oceněna 4. místem, které je
v této kategorii velikým úspěchem a pro nás stejně
cenným jako zlato.
O víkendu byla hlavní náplní tanečního maratonu soutěž velkých formací, které se zúčastnila i naše skupina kadetek. V sobotu je čekalo
pochodové deﬁlé na sto metrů. Mezi čtrnácti
soubory se rozhodně neztratily a umístily se na
4. místě, což je obrovský úspěch. V neděli se
soutěžilo v pódiových skladbách. Naše kadetky
povzbuzené z předešlých úspěchů nasadily tempo
a vyhouply se na bronzovou příčku! Z této disciplíny si tedy odváží titul 2. Vicemistryň Evropy.
Pro nás je to zcela neuvěřitelné, neboť nedávno
jsme o Mistrovství Evropy jen snily a nyní se zde
umisťujeme na předních příčkách.
Závěrem bychom chtěly poděkovat všem
našim „precizním“ dětem, které teď sbírají ceny
v zahraničí, ale samy dobře ví, jaká dřina a píle
tomuto předcházela. Samozřejmě velké díky patří
i našim rodičům, kteří v Opole tvořili největší
(pokrač. na str. 14)
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A KTUALITY

POZOR – ZMĚNA !!!

Setkání bývalých zaměstnanců
Podniku služeb – komunálu se bude
konat 3. října od 17.00 hod. V restauraci „Na obůrce“

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

„Zebra se za Tebe
nerozhlédne“
Policisté na přechodech pro chodce v Blatné
oslovovali kolemjdoucí chodce.
V Blatné na přechodech pro chodce bylo dne
3.9.2008 rušno. Policisté ČR a strážníci Městské
policie Blatná oslovovali chodce u ZŠ Komenského a připomínali jim pravidla správného přecházení. Jednalo se o preventivní akci „Zebra se
za tebe nerozhlédne“, jejíž hlavním partnerem je
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. Cílem
akce je preventivně působit na chodce, posílit
v účastnících silničního provozu zásady pro
správné přecházení vozovky. Policisté oslovovali
chodce všech věkových kategorií, od dětí z mateřských škol, žáky základních škol, dospělé, ale
i seniory, a to v ranních a odpoledních hodinách,
kdy jde nejvíce dětí do školy a ze školy. Reakce
občanů se shodovaly. Souhlas a náklonnost k podobným akcím vyplývaly z rozhovorů s policisty.
Každý žáček předpisově přecházel přes vozovku
po přechodu pro chodce a také odpovědi na otázky
policistů byly správné. Týkaly se pravidel silničního provozu, správného přecházení, důležitosti
navazování očního kontaktu s řidičem, vybavení
jízdního kola a podobně. Policisté poté chodce
obdarovali drobnými propagačními materiály,
které do akce věnovala Zdravotní pojišťovna
ministerstva vnitra.

Policisté se strážníky navštívili i žáčky druhých tříd Základní školy Komenského, kde si
s nimi povídali o první cestě do školy po prázdninách a správném chování v silničním provozu.
Poté děti obdarovali sešitem Ajaxův zápisník, se
kterým budou nadále ve školním roce společně
s paní učitelkou pracovat. V zápisníku se žáci
dozví například o šikaně, drogové závislosti,
o povinné výbavě jízdního kola a další.
V průběhu dopoledne se dále dopravní policisté společně se strážníky zaměřili i na řidiče.
Chování řidičů však nebylo tak předpisové jako
u chodců. V obci při hodinové silniční kontrole
policisté zaznamenali celkem pět přestupků. Čtyři
hříšníci překročili povolenou rychlost a pátý jel

PODĚKOVÁNÍ
bez rozsvícených světel, nepřipoután, s chybně
připojeným nákladním přívěsem za osobním
vozidlem. Všechny tyto přestupky byly řešeny
udělením blokové pokuty.
Zdroj Policie ČR
Velitel strážníků, Městské policie Blatná
Petr Vaněk

Jménem mým a hokejbalistů TJ Blatná Datels
bych chtěl prostřednictvím BL poděkovat panu
Karlu Bergerovi a slečně Aleně Bažatové, kteří
v úterý 2.9.2008 na parkovišti před bowlingem
v Blatné našli kovový trezor s větším obsahem
peněz. Poctiví nálezci nás ihned kontaktovali
a zachránili tak nemalé ﬁnanční prostředky,
určené pro chod a rozvoj hokejbalového oddílu.
Těší mne, že i v dnešní době se mezi námi najdou
slušní a poctiví lidé. Ještě jednou děkujeme.
Dan Málek TJ BLATNÁ DATELS

Jiří Beran

Jihočeská inspirace (obrazy )
Zveme Vás na Tvrz do Lnář.
Zde od 1. 10. do 30. 10. 2008 vystavuje svá
originální díla doc. Jiří Beran.
Výstavu doplňuje stálá expozice skleněných plastik a lidové řemeslo.
J. Červená, Tvrz Lnáře
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 prosí o pomoc
Tímto Vás Městská
policie Blatná žádá o
pomoc při hledání nového majitele výše vyfoceného psa. Majitel
pejska nedávno zemřel,
a proto pro něho hledáme nového pána. Jedná
se o křížence středního
vzrůstu, černé barvy, stáří cca 6 let.
Případné další informace na služebně Městské
policie Blatná,
tel. 383 423 467, nebo p. Vaněk, tel.
606 285 254.
Dne 4. 9. 2008 byl Městskou policií Blatná
odchycen volně pobíhající pes kříženec, stáří
cca 7 let, černé
barvy, bez evidenční známky.
V současné době
je pes umístěn 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.
Velitel strážníků Městské policie Blatná
Petr Vaněk

Den
otevřených
dveří
V sobotu 6.9.2008 od 10°° do 14°° proběhl
v sídle výrobní společnosti LEIFHEIT s.r.o.
v Blatné DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pro veřejnost. Díky krásnému počasí přišlo
k naší spokojenosti opravdu velké množství
návštěvníků, kteří měli možnost si prohlédnou
všechny naše výrobní haly, včetně nové haly
na výrobu žehlicích prken, sušáků Pegasus
a práškové lakovny, která byla veřejnosti
zpřístupněna poprvé. Každý návštěvník byl
obdarován malou pozorností ze sortimentu
výrobků, které ﬁrma vyrábí. Nezapomněli
jsme ani na děti, které se mohli zúčastnit
malé soutěže „Balónek, který doletěl nejdále“,
v rámci které bude 5 odesílatelů korespondenčních lístků, které se vrátí na naši adresu
z největší vzdálenosti odměněno výhrami.
Soutěž ukončíme 30.9.2008 a výherce budeme
obratem informovat.
Zároveň bychom chtěli poděkovat všem
externím ﬁrmám a jejich zaměstnancům,
kteří nám pomohli zajistit hladký a plynulý
průběh celé akce, zejména panu Říhovi, který
zajišťoval pro všechny občerstvení.
Věříme, že se návštěvníkům celá akce líbila a těšíme se na další společná setkání.
Vedení společnosti Leifheit
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Jaký byl Rakouský víkend?
Nabízíme několik fotograﬁí, které přibližují atmosféru na zámku Blatná
ve dnech 5., 6. a 7. září 2008. Blateňáky potěšila úvodním koncertem Denisa
Neubarthová, v jejímž podání zazněly písně W. A. Mozarta, F. Schuberta,
G. Mahlera a B. Martinů. Výkon Denisy i jejího partnera Hanse Richtera
vysoce ocenili všichni přítomní včetně významných hostů.
V nabídce ukázek rakouské kultury byly tentokrát čtyři zajímavé a poučné výstavy (které budou přístupné ještě po dva příští víkendy): výstava
z kreslířské a malířské tvorby Adalberta Stiftera, výstava archiválií Bla-
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tenská privilegia a Habsburkové, výstava malíře Willi Noelleho a výstava
koláží Richarda Walla, jako vždy nabídka vín, muzika v podání orchestrů
z Feuersbrunnu a z Freistadtu, večer rakouské poezie a prodej rakouských
jídel a některých potravin. Kdo dává přednost domácím výrobkům, mohl
si dát české pivo, Klostermann ze Strakonic chutnal výborně. Pan starosta
ve svém projevu při zahájení pořadatele, jímž bylo opět Občanské sdružení
Nobiscum Humanitas, velmi chválil.
Děkujeme všem, kteří tuto naši další akci podpořili třeba i tím, že přišli.
Blanka Malinová

Kapela z Feuersbrunnu hrála bez únavy až do večera, skončit museli teprve když
už vůbec neviděli na noty.

Na večeru poezie přednášel své verše Richard Wall, český překlad četl
Václav Malina (někteří možná pamatují, že kdysi učil na
základní škole v Blatné).

Rakouský víkend navštívil v sobotu 6.9. 2008 i poslanec Evropského parlamentu
pan MUDr. Jaroslav Zvěřina. Prohlédl si všechny výstavy a s vystavujícím
malířem Willi Noellem si dobře popovídal o jeho obrazech.

Nálada na nádvoří zámku byla přátelská a příjemná, přispěla k tomu hudební
vystoupení obou rakouských kapel - z Feuersbrunnu i z Freistadtu.

Kapela z Freistadtu při odjezdu.

Blateňáky asi nejvíce potěšilo vystoupení Denisy Neubarthové a Hanse Richtera.
Byl to úžasný zážitek při zahájení rakouského víkendu v pátek 5.9. večer.
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Třetí ročník blatenského fotofestivalu
V roce 2006 fotoklub KAMFO Blatná oslavil
své 50. výročí od založení. V té době se členové
fotoklubu rozhodli pro uspořádání prvního ročníku Blatenského fotofestivalu dokumentární
fotograﬁe. Již tehdy se podařilo organizátorům zajistit nejen osobní účast, ale i výstavu a přednášku
přední české osobnosti dokumentární fotograﬁe,
a to docenta Jindřicha Štreita. Ale nejen on byl
slibným příslibem pro kvalitu víkendového vyvrcholení této akce. Výstava blatenské osobnosti
Kamily Berndorffové – Indické elementy, které se
osobně účastnil i Indický velvyslanec byl dalším
slibným pokračováním prvního ročníku, jež byl
navázán v následujícím roce ročníkem druhým.
Téma zůstalo stejné. Jména jako Dagmar Hochová, Pavel Dias, Tomáš Pospěcha, Tomáš Bican
zajisté svou zvučností zajistila neméně kvalitní zážitek jako v roce předešlém. Bylo možné i rozšířit
expozice o další prostory, a to otevřenou scénu,
která byla poskytnuta všem zájemcům o fotograﬁi, ať již studujícím nebo těm, kterým se prostě
fotograﬁe jen líbí jako předmět sebevyjádření
a byli vybráni porotou složenou z jednotlivých
členů fotoklubu KAMFO Blatná.
V letošním roce se rozhodl fotoklub uspořádat
ročník třetí. Tentokrát již došlo k další speciﬁkaci
– tématem je Žena. Chtěli bychom ukázat přede-

vším na rozdíl možnosti zachycení ženy v dokumentu, portrétu, aktu či jiném úhlu pohledu, který
fotograﬁe naskýtá. Pojďme se podívat na rozdíly
pohledů člověka amatéra a profesionála. Pojďme
nabídnout divákovi možnost konfrontace během
jediného víkendu a nechť se rozhodne sám, jakým
směrem, z jakého hlediska je správné se dívat,
pokud je možné vidět ženu skrze čočku objektivu
zprostředkovávající dokumentární pohled na její
život, práci, na její krásu, na zachycení skutečnosti
vnímané společností či jedincem.
V letošním roce je naším cílem opět přilákat více zájemců o fotograﬁi do Blatné. Chtěli
bychom získat více diváků a návštěvníků nejen
z našeho regionu, ale z celé republiky. Vždyť tento segment není jen pro malou skupinku lidí z Blatenska, ale pro všechny zájemce z naší republiky,
kteří mají zájem vidět rozdíl v pohledu na ženu,
ať již jako prvek zhmotňující krásu v podobě
portrétu či aktu nebo důležitý prvek dokumentu.
A kde mohou najednou vidět tyto rozdíly? Kde
během takovéhoto krátkého časového intervalu
se naskytne příležitost vidět natolik rozdílné
ztvárnění ženy v doprovodu přednášek předních
pedagogů vysokých škol v ČR?
Zkušenosti z let minulých nám dávají naději ve
stále lepší organizaci, publicitu a možnosti rozvo-

je každoročního pořádání této akce. Proto bychom
chtěli podpořit Blatenský fotofestival opět nejen
kvalitními přednáškami jako tomu bylo v letech
minulých, ale stále rozvíjet i možnost expozic.
Vždyť co více může inspirovat a učit návštěvníky
vyjma podrobných přednášek vysokoškolských
pedagogů v doprovodu s živou projekcí než vizuální vnímání v podobě jednotlivých výstav? Ať
tím rozhodujícím faktorem pro každého jedince
jest vlastní úsudek tvořený několika úhly pohledu,
který mu nabízí fotoklub KAMFO Blatná v tak
krátkém časovém intervalu v podobě návštěvy
našeho fotofestivalu. Snad i proto jsme se rozhodli
rozšířit expozice o další část.
Jestliže se podíváme na předběžný program,
ve kterém již nyní je zahrnut jeden z velkých
představitelů fotograﬁckého uměleckého aktu
– Taras Kusčynskij, jehož výstava bude umístěna v Městském muzeu, uznávaná fotografka
dokumentu Dana Kyndrová, přednášky vysokoškolských pedagogů, otevřená scéna amatérských
fotografů či studentů fotograﬁe, tak to vše jsou
velké přísliby od pořadatelů k Třetímu ročníku
Blatenského fotofestivalu konajícího se od 26.
do 28. září 2008.
Podrobné info na www.fotofestival.cz
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Pozvánka na
vycházku
Vycházka s pozorováním ptactva „Světový
festival ptactva“ proběhne jako již tradičně i na
Blatensku. Pro zájemce ji uspořádají ornitologové
(členové České společnosti ornitologické a její
jihočeské pobočky Jihočeského ornitologického
klubu) ze ZO ČSOP 20/04 Blatná - jmenovitě
Petr Pavlík a Jan Černý a ukázky kroužkování
(v rámci výzkumu ptačích populací) zajístí kroužkovatel Petr Louda, budete mít možnost vidět
i fotografovat některé ptáky opravdu zblízka,
jiné uvidíte pomocí dalekohledu. Vycházka se
uskuteční v neděli 5.října 2008 a sraz bude v 9
hodin ráno v obci Vrbno u Blatné u fotbalového
hřiště (při cestě od Blatné na konci Vrbna vpravo).
Vycházka povede k rybníkům Pálenec, Smyslov
a dalším. Na podzimním tahu lze spatřit mnoho
zajímavých ptáků včetně např. bekasiny, jejíž
fotograﬁe doprovází tuto pozvánku. Budou rozdány i informační materiály o ptactvu. Kontakt
na organizátory: csopblatna@seznam.cz Další
informace o Světovém festivalu ptactva najdete
i na Internetu www.cso.cz, kde jsou i další informace o ptácích a jejich ochraně.

POZVÁNKA na víkend
MěÚ Blatná odd. kultury a panenkářka paní Anna Šlesingerová pořádají ve dnech

13. a 14. září „Soutěž českých panenkářů a loutkářů“.

V letošním roce se na blatenském zámku uskuteční již 9. ročník.
Soutěže se zúčastňují profesionální i neprofesionální výtvarníci, kteří pracují s různými materiály
/papír – porcelán/ a ztvárňují loutky, panenky a různé scénky. V každém ročníku mimo daných
kategorií je vždy vypsáno ještě téma roku.
Pro letošní ročník je to téma „ Přijela pouť “. Výtvarné práce nezůstávají jen v úzkém kruhu
zúčastněných. Po vyhodnocení porotou jsou také představeny široké veřejnosti. Návštěvníci se
mohou přenést nejen do říše pohádkových postaviček, panenek, ale také porovnávat identitu
ztvárněných portrétů s modely na fotograﬁi.
Model z kategorie „téma roku“, který získá největší počet bodů, zůstává ve Starém paláci blatenského zámku až do konání dalšího ročníku, kdy bude nahrazen další výtvarnou prací.

VÝUKA ANGLIČTINY
KONVERZAČNÍ METODOU

Soutěžícím přejeme mnoho úspěchů a návštěvníkům hezkou podívanou
Pro veřejnost bude výstava otevřena: sobota 13.9. 10 – 12 14 – 18 hod.
neděle 14.9. 10 – 15 hod.
Doprovodné programy pro děti :

SOBOTA : 10,30 a 15,00 hod.
Domov PETRA Mačkov - hrané divadlo
„ Čarování v lesní stráni“ , „Když se všichni čerti žení“

-kurzy pro začátečníky, pokročilé, konverzace, 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

Vstupné dobrovolné

Tane�ní kurzy 2008
tane�ní sezona zá�í – prosinec 2008
�� Základní tane�ní kurz pro d�ti od 6-ti let
�� Základní tane�ní kurz pro mládež od 15-ti let
�� Tane�ní pro dosp�lé – základní kurz
�� Tane�ní pro dosp�lé – pokra�ovací kurz
�� Tane�ní pro pokro�ilé – speciálky
�� Lady kurz – tane�ní v sólo úprav� pro ženy
Podrobn�jší informace o jednotlivých kurzech v�etn� p�ihlášek najdete na

www.tanecni-blatna.webgarden.cz
kontakt

tel.: 383 423 838

e-mail: tanecni.blatna@centrum.cz

Číslo 15 / strana 6

Blatná 12. září 2008

Ročník 19 (29)

Osudové osmičky v našich dějinách
Rok 1848 a národní gardy na Blatensku.
Když byla v r. 1848 v důsledku revoluce vyhlášena ve Francii republika,
nezůstaly pozadu ani ostatní evropské národy. Pod vlivem francouzských
událostí se rozhořely revoluce v Německu, Itálii a v zemích rakousko
– uherské monarchie. Petice revolučních výborů přiměly tehdejšího císaře
Ferdinanda, že zavedl tzv. konstituci, což byla forma vlády, ve které byla
moc panovníka stanovená a omezená ústavou a respektovala zvoleného nebo
dědičného monarchu jako hlavu státu. Tato zpráva byla v Čechách přijata
s velkým nadšením, neboť vláda tak přešla z rukou nenáviděných ministrů do
rukou samotného císaře. Byl ustanoven národní výbor, který měl vypracovat
petici pro císaře.
Odpovědí byl
tzv. „Kabinetní
list“, ve kterém
císař sliboval
nápravu, ovšem
lidé se těchto
změn nedočkali.
Proto se začaly
radikalizovat lidové síly. V Praze i na venkově
začala vznikat
jakási národní
obrana v podobě
národních gard,
které měly zajišťovat veřejný
klid a pořádek.
Tyto události se
nevyhnuly ani Blatné. Tehdy se k národní gardě přihlásilo 220 mužů. Gardy
byly zřízeny také v Sedlici, Bělčicích, Kasejovicích a jinde.
Národní garda neboli Stráž kraje Prácheňského (Prachyňskégo) byla
rozdělena na devět praporů. Blatná, Kasejovice, Sedlice spolu s Miroticemi
a Radomyšlí byly přiděleny k druhému praporu, kdežto Březnice, Bělčice
a Rožmitál byly zařazeny k prvnímu praporu. Stejnokroj národní gardy byl
jako všude v českých krajinách zřízen po způsobu pražské národní stráže
tj. tmavomodré kabáty s červenými výložkami, šedivé kalhoty s červenými lampasy, čepice potažené lesklým voskovaným plátnem, se žíněnými
chocholy. Zbraní důstojníka byla šavle s ocelovou pochvou, kdežto ostatní
gardisté měli šavle s černou pochvou a ručnici s bodákem.
Každá garda měla svůj prapor. Býval barvy červenobílé, z jedné strany
většinou byl umístěný městský znak, na druhé český lev v červeném poli.
Také blatenská garda vlastnila svůj prapor, který jí daroval Robert Hildprandt
se svou matkou.
Blatenští gardisté udržovali pořádek, zejména o trzích, účastnili se církevních slavností a v neděli a o svátcích pochodovali s hudbou do kostela.
V Blatné měli rozmístěné vlastní strážnice a chodili se cvičit ve střelbě do
střelnice. Obec jim pro tyto služby zakoupila z vlastních prostředků dvaaosmdesát ručnic.
Když revoluční euforie opadla, dělali si mnozí lidé z národní stráže
legraci. Šlo to tak daleko, že se její příslušníci postupem doby stávali spíše
terčem výsměchu než všeobecného uznání. O jedné směšné příhodě blatenských gardistů napsal zdejší rodák a básník J.P. Koubek humoristickou
báseň. Ta se, bohužel, nedochovala. V ní byl údajně vylíčen boj, jaký podstoupila blatenská garda na jedné ze svých cest do Sedlice. Poblíž silnice,
po které garda pochodovala, se páslo stádo dobytka s býkem. Ten, když
spatřil vlající prapor a zaslechl bubnování, nemálo se zarazil. Domníval se,
že gardisté zřejmě táhnou proti němu. Rozzuřil se a pustil za nimi. Když
gardisté zpozorovali, jaká pohroma se na ně řítí, rozutekli se na všechny
strany, přičemž bubeník ze strachu odhodil i buben. Býk se náhle zastavil
a zamířil k poskakujícímu bubnu. Nabral jej na rohy a nesl jej vítězoslavně
ukázat svým družkám.
Podobnou příhodu zařadil také do svých Březnických obrázků spisovatel
F.F. Hofmeister, který mimo jiné s humorem a nadsázkou líčí, jak si blatenská garda objednala u zdejšího klempíře veliký buben, který nemohli pro

jeho obří rozměry vůbec vyvalit z dílny. Musel se probourat strop a když
konečně buben šťastně vytáhli, bubeník s takovou radostí bubnoval až se
skla blatenských oken sypala. Garda rázným pochodem vyrazila z města
a došla statečně až k hajanskému rybníku, kde byli vyrušeni rozzuřeným
býkem. Gardisté se zachránili úprkem do rybníka. Býk se jenom napil
a odběhl za svým stádem.
Zatímco o „revoluci“ na venkově kolovaly takovéto veselé příhody,
nad Prahou se stahovala mračna. V červnu 1848 se konal Slovanský sjezd,
kterého se zúčastnili rakouští Slované, kteří jednoznačně odmítli připojení
k Německé říši. Dne 12. června 1848 se na Koňském trhu (dnešním Václavském náměstí
) konala sbratřovací mše. Účastníci šli Celetnou
ulicí, kde sídlilo
vojenské velitelství a v jehož
čele stál proslulý generál kníže Alfred Windischgrätz. Ten
svými provokacemi – vojenskými přehlídkami
- vyvolával všeobecné napětí.
Došlo ke srážce
s vojáky a k vypuknutí Pražského červnového
povstání (12. - 18. 6. 1848). Většina národních gard se vydala na pomoc
ku Praze, mezi nimi i březnická a sušická. Ta na svém pochodu dorazila do
Blatné, kde ji však zastihla zpráva, že se Praha vzdala. Podle nepodložených
zpráv se prý „ gardisté zdrželi v Blatné přes oběd, načež ji blatenská garda
s tureckou muzikou kus cesty vyprovodila.“
Dne 16. června byla Praha bombardována a 18. června kapitulovala.
Padlo přes čtyřicet povstalců, byl vyhlášen stav obležení, přičemž docházelo
k zatýkání a k věznění bez soudů. Revoluce se zúčastnil i blatenský baron
Robert Hildprandt, který po porážce utekl zpět do Blatné, kde se nějaký čas
ukrýval před zatčením.
O další činnosti blatenské gardy se nedochovalo již mnoho zpráv. Blatenský historik Jan Pavel Hille se ve svých záznamech zmiňuje o existenci
knihy zápisů městské gardy, v níž se údajně dochovaly dva zápisy o složení
mužstva. Tato archiválie se zatím postrádá.
Význam a činnost gardy postupně upadala. Dne 2. prosince 1849 se
účastnila svěcení nové blatenské školy (dnešní umělecká škola). Ještě roku
1851 dělala parádu při zahájení nových úřadů v Blatné. Ovšem v r. 1852
na základě císařského patentu musela garda tak jako ostatní svou činnost
ukončit. Na radnici byly odevzdány všechny střelné zbraně, prapory a zřejmě
i velký buben.
Co přinesl rok 1848? Kromě toho, že nastartoval novou epochu v našich
dějinách, znamenal výrazný přelom v dosavadním systému politické správy.
V Čechách byla sice poprvé poražena první česká revoluce, ale následně 7.
září 1848 bylo zrušeno poddanství za tzv. výkup. Tato událost byla velmi
oslavována a na mnohých místech se od té doby zavedla tradice svatováclavských posvícení.
Celkové poltické rozjitření nastartovalo i reformu ve státní správě. Od r.
1850 byla zrušena patrimoniální správa, zřízeny okresní a obecní úřady.
D n e 6 . ř í j n a 1 8 4 8 d o š l o k p o v s t á n í v e V í d n i p r o t i Wi n dischgrätzovi, které bylo v listopadu téhož roku poraženo. V říjnu
1848 také odstoupil dosavadní panovník Ferdinand IV. Dobrotivý
a na trůn usedl tehdy osmnáctiletý František Josef I., který ačkoliv po celý
svůj život zaujímal ostře protirevoluční stanovisko, zůstal císařem dlouhých
osmašedesát let.
Příště: Ohlédnutí za osmašedesátým rokem.

Jan Olejník

Ročník 19 (29)

Blatná 12. září 2008

HOUBAŘSKÉ OPOJENÍ
Pokračujeme ve vyprávění paní M. Svobodové z časů jejího mládí v Blatné…
Kdo to nezažil, nepochopí. Kdo to neviděl,
neuvěří. Letní parné dny zakončené bouřkou.
V noci úplněk jako rybí oko. Teplý vlahý opar
časného rána. Nad lesy visí husté záclony páry.
Vůni tlejícího jehličí přináší závan větru téměř
až do města.
Rostou, rostou. Pan Srb vyjel ráno na Zbuzí
a přivezl v košíku bohatou snůšku právě vyrostlých hřibů. Celé naše rodinné společenství, kterému říkáme kolchoz, je rázem zachváceno prudkou
horečkou. Děti, muži a hlavně ženské osazenstvo
v čele s naší babičkou prožívají zimničný neklid.
Rostou, rostou.
Ke chvále léta, prázdnin, slunečných dní,
prudkých bouřkových lijáků, ke chvále blatenských lesů patří tato vášeň, která v době houbařské sezóny stravuje nás všechny. Slábne útlé
tělo v honu přes vývraty a nedá si pokoje, dokud
nejsou prosmýčeny všechny lesy, všechna známá
zákoutí, mýtiny a paseky.
Už od prvních batolivých krůčků je dětem našeho rodu předávána štafeta houbařského opojení.
Sotva se malý capart zmůže na první kroky, už ho
vezeme do lesů a zasvěcujeme ho do tajů ukrytých
pod mechem. Není potom divu, že dlouho pěstované návyky nás vedou do lesních tišin.
KUPCOVY, KUPCOVY…
kde najdu takový houbařský ráj, jako jste
vy…..
Lesnatý svah, rozsáhlý revír, který začíná za
Stockým vrškem a končí až u rybníků u Thorovic. A to jsme ještě nezašli k Radovu, ani do
husté tyčkoviny na ryzce, ani ke kamenům na
kraji paseky.
Prvním houbařským lovištěm byly přední
Kupcovy. Smrkový les zasahoval ostrou špicí
až ke státovce. Jezdili jsme sem s tatínkem na
kole, na starodávné plečce. Vozil mě, ještě sotva
šestiletou holčičku, na sedátku, svinutém ze staré
deky na rámu kola . Kolik Ti to, tati, tenkrát bylo
– třicet čtyři, – je to možné? Přes Nohavický most,
tehdy ještě dřevěný, kolem Roudeňáku a Ježkovic
mlýna. ,,Melou nebo nemelou?,“ Hádali jsme než
jsme přejeli náhon. Jestliže voda padala na dřevěné lopatky mlýnského kola, pěnila se v olšinách
a já jsem uhádla, že melou, dostala jsem druhý
den čokoládového indiánka. Když jsem neuhádla,
dostala jsem ho taky.
Lipovou alejí po státní silnici ke Thorovicům
jsme dojeli na špičku lesa. Kolo jsme ukryli
v houštině na okraji nebo jsme je vodili s sebou
po lese. Les byl tehdy ještě nízký, místy jsme ho
zdolávali v předklonu a pokrčeni. Hluboké, vlhké
příkopy a strouhy nás zaváděly do smrkového
mlází nadějně vonícím zapařeným jehličím. Tak
dobře jsme les znali, a tolikrát jsme jej prošli, že
jsme si pojmenovali nejúrodnější místa smluvenými názvy Václavák, Příkopy a podobně. Vyrostl
nám náš les. Těžba dřeva v něm vyplenila široké
průseky a probírkou se prosvětlilo i to nejhustší
mlází.
Víš, co je největším uměním? Chodit v lese
tak, aby tě nikdo neslyšel. Nekřičet, nevýskat.
Potom se ti les odmění bohatou nadílkou. Každý
strom je živá příroda, každý smrček semenáček
roste a dýchá, každý lesní zvonek vyzvání na
oslavu velebnosti lesních tišin. Je ti tak dobře, jsi
tak šťasten v těch našich lesích.
Procházíme přední Kupcovy. Již první kroky
jsou korunovány úspěchem. V nízkém tmavém

mechu uviděl tatínek prvního hříbka.Neříká nic,
láká mě k němu, ale jsem ještě nezkušený houbařský pulec. No, konečně i já vidím nahnědlý
klobouček a silnou nožku hříbka – praváka.
Poskakuji radostí, že jsem hříbka uviděla první.
,,Tati, tati, podívej se!,“ Tatínek zkušenou rukou
vede moji dětskou dlaň po mechovém polštáři.
Ukazuje mi vypouklé kopečky, kde proráží druhý, třetí hříbek z plodného podhoubí. Radost
je převeliká. Opatrně vybíráme houby, pečlivě
zakrýváme jamky, odkud jsme je vyloupli, aby
nezastydlo podhoubí. Ostrým nožíkem očistíme
nožku a vkládáme houby do košíčku. ,,Hříbečku,
hříbečku, pojď do mého ranečku“. Pobrukuji si
říkanku a dětská důvěřivost skálopevně věří,
že si další houby přičaruje. To jsou houbařské
začátky.
Smrkový les je místy prosvětlen bělokorými břízkami a osikami. V jejich černavém listí
nacházíme dlouhonohé statné kozáky a zavalité
březáky s červenými klobouky. Při nakrojení
jejich dřeň modrá. Přicházíme na ,,Václavák“.
Tady ve vyšším lese promíseném s borovicemi
rostou hnědohlavé dubáky- suchohřiby- u nás jim
říkají ,,panský hřib“. Na lesní cestě pod modříny
se vysypaly ve velkém počtu modřínové klouzky
– sličňáci.Na slizkých kloboučcích se jim nalepilo
jehličí. Přezíravě míjíme žluté talířkovité plodničky lišek, kterých je plný les. Máme dost hřibovitých hub a liška je dnes pro nás příliš obyčejným
úlovkem. Počkejte, nevděčníci, prstíčkem byste
hrabali, špendlíčkem kopali v suchém létě!
Zakletou částí předních Kupcov byl nejzazší
dílec lesa přiléhající k mělkým vytíracím rybníčkům u radovské malinové paseky. Vlhkost lesní
půdy tady byla větší, ve stínu osik věčně třepotajících drobnými lístky roste mohutné kapradí,
které je tajemné už samo o sobě. V omšelé strži
je malé jezírko porostlé žabincem – hu hastrman,
zkamenělý vodní duch, se tam proměnil v ostrohrotý žulový balvan a vyčnívá ze stojaté vody.
Vycházíme na kraj lesa, zacláníme oči rukou, tak
oslňující je srpnové slunce, zrcadlící se ve hladině travnatého rybníčka za lesem. Tak a nasedat
a jede se domů.
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Když se vypraví do Kupcov celá rodinka,
nebývá procházka lesem tak klidná. Kdysi dávno
jsme vyrazili do Kupcov v početném konvoji. Šly
s námi i tetinky z Obůrky a teta „Mladá“ s dětmi.
Naše hra rozezvučela les. Jásavé „KU-KU“ oznamující, že táta, mamka nebo Oguška našli hříbka
a volají „kolegu dlubače“, aby ho z mechu vylovil. Byla jsem na roztrhání. V té době jsem právě
prožívala věk zasvěcený pohádkám. Procházíme
lesem s Ogou a já ji vytrvale otravuji: „Povídej
mi něco o vílách a o „trpouškách“. A Aninka
povídá, vymýšlí možné i nemožné,dává vílám
poetická víla jako Lesana, Bělinka a tatínek jí to
kazí. Jeho víly jsou Smrděnka, Prdlavka a podobně. Však je to všechno zaznamenáno v jednom
starém náčrtníku.
Skončili jsme tehdy v horkém odpoledni na
louce za Kupcovy. Dospělí se usadili pod vonící
borovicí a hrdě přehlíželi výsledky houbařského
úsilí. My jsme shodili botky a ponožky a zkoušeli
jsme vodu v mělkém rybníčku bosýma nohama.
Jemnou trávou zarostlé písčité dno prosvětlilo
čistou vodu zelenavým leskem. Slunce proniklo
svazečky paprsků až do travnaté vodní říše a rozsvěcovalo ji spoustou jiskřiček. Do dlaní jsem
chytala podivná černá tělíčka pulců. Bezmocně,
trhavě se mi zmítali v dlani, až mi jich bylo líto.
Rychle je pouštím zpátky do vody. Ve spleti travin jsem objevila zčernalý pahýl borové větve.
Ztřeštěný nápad mi zavířil hlavou. S hurónským
pokřikem „ had, had“ jsem se hnala s ohavnou
větví v ruce na Jarouška – bratrance, který byl
o dva roky starší a nejméně o hlavu větší než
já. Jaroušek s hrozným řevem letěl z vody ven
a schovával se pro jistotu za tetinkami. Teta „Mladá“ se smála, div nespadla z kamene, na kterém
seděla. Ale tetinky okomentovaly pohoršeně mé
bezuzdné počínání slovy:“ Ta holka je učiněný
drak“. Táta se na oko zlobil, ale v koutcích úst
mu cukal veselý smích. Já jsem to dobře viděla
a rozuměla jsem mu.
Labutí písní houbařských úspěchů v předních
Kupcovech byl jeden z posledních zátáhů před
lety. Tenkrát jsme se – už dospěláci – předháněli
s velkým Jirkou, kdo najde praváků víc.Měli
jsme jich na kontě kolem třiceti. Dnes v milých
předních Kupcovech najdeš jen pár dubáků, nějaké klouzky a lišky. Les se mění, těžba dřeva ho
poznamenala. Houbařské loviště se přestěhovalo
za kopec do zadních Kupcov.
MS
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Jiřiny ve Lnářích
O víkendu, 22. 8.-24. 8. 2008, na
Tvrzi ve Lnářích proběhla akce „Návrat
jiřin do Lnář“.
Zahradník, pan Masopust, který
nám všem připravil pastvu pro oči, byl
přítomen a rád poradil každému, jak dosáhnout stejných výsledků. Atraktivní
byla i možnost objednání.
Výstava byla nečekaně úspěšná:
Tvrzí prošlo na 260 obdivovatelů této
květiny. Vidět jste mohli přes 100
druhů Dahlia variabilis - Jiřiny proměnlivé, každý jedinečný svou krásou
rozmanitostí a detaily. Ta zde má svou
dlouholetou tradici. Lnáře byly známé jejím pěstováním a daleko vyhlášené byly i jiřinkové bály.
Jana Červená, Tvrz Lnáře

Drobné památky
Blatenska
Zajímavý křížek je na návsi obce Vahlovice. Kříž je pravděpodobně z 2. pol. 19. stol.
a je zajímavý kamenickým zpracováním soklu, na kterém je lebka se zkříženými hnáty. Pod
ní je ještě úzký obdélník s trojúhelníkem.
Foto Václav Cheníček, 2004

Pet

Komorní smíšený pěvecký sbor
R O S A
si Vás dovoluje pozvat na

KONCERT

20. 9. 2008 v 19.00 hodin
Zámek Lnáře
Na programu jsou skladby autorů:
Orgando di Lasso, Pierre Certon,
Georg Fr. Händel,
John Farmer, Jakob Arcadelt, B.
Donato,W. A. Mozart,
Anton Bruckner, Fr. I. Tůma, Javi
Busto, Zd. Lukáš
Diriguje
Soňa Frýdlová
Vstupné dobrovolné

Program na podzim 2008:
12. 9. Austrálie ve fotograﬁi p. Kavaleho
10.10. Potápění v mořských hlubinách –
p. Svatoš
14.11. O horažďovických loutkách s p. Šťastným
12.12. Holky v akci - o vaření,pečení – výměna receptů a ochutnávka výrobků.
Začátek vždy v 19,00 hod.
Připravujeme pokračování večerů i v příštím
roce. Změna programu vyhrazena, vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. Rezervace míst
a informace na tel. 724119332

Nezapomeňte:
29.12. druhé výročí úmrtí doktora Mahela,
vzpomíná
Mistr Štěpán Rak.
31.12. tradiční SILVESTR s půlnoční dršťkovou.
Každou sobotu v 10,00 hod. senior klub – řešení všech otázek od vaření po situaci v Číně.

Máte 2 hod. denně
čas?
Práce na PC
www.pracezdomu.com

PORADNA KOMPLEXNÍ PÉ�E
MUDr.CHVALOVÉ
po�ádá dne 24.zá�í v budov� Sokolovny v Blatné
od 10hod. do 16hod.,

Prodám byt 3+1 v Blatné
Tel.: 724191685

Prodám jalovice do chovu, 1,5 roku,
z pastvy, 6 km od Blatné, cena dohodou.
Tel. 604 214 687

Přijmu pracovníka do výroby
eurooken.
Tel.603519735
Provádím opravy oděvů, úpravu délky,
výměny zipu u všech druhů oděvů, atd.
Kontakt
608 157730 nebo 724 590989

DEN ZDRAVÍ V BLATNÉ
Program: m��ení glykémie
m��ení krevního tlaku
m��ení citlivosti nohou
m��ení minerál� v kostech
m��ení svalové a tukové tkán�
detoxikace organizmu

Zakoupení výrobk� pro diabetiky za ak�ní ceny.
Vstupné dobrovolné.

Ročník 19 (29)

Blatná 12. září 2008

Číslo 15 / strana 9

KAPITOLY PSANÉ PEREM RUDÉHO TEMNA
Když byl americký pomník ve Lnářích
nadějí, obrazem ztracené svobody i solí
v očích zároveň
/dokončení/
Tentýž svědek vzpomíná na letadlo, které
létalo nízko nad americkým pomníkem a ničivým
hlukem narušovalo projev amerického atašé.
Za stejným účelem děti místních komunistů na
popud svých tatíčků kroužily okolo shromáždění
na malých motocyklech a s nesmírnou snahou
div nestrhly motor. Výpověď paní N. ze Lnář
potvrzuje přítomnost uniformovaných příslušníků
VB na těchto shromážděních. A rozhodně prý jen
neřídili dopravu: „ Obcházeli lidi a přesvědčovali
je, aby se odebrali domů. Zkoušeli to i na mně,
ale bezvýsledně.“ Paní N. byla rovněž svědkem
toho, jak si estébáci vynucují výhrůžkami vydání
drobných dárků od americké delegace, např.
propisek, klíčenek, odznaků aj.: „ Někteří jedinci
se výhrůžek skutečně zalekli a dárky estébákům
odevzdávali. Já jsem také od členů americké
delegace nějaké drobnosti dostala. Estébáci mi
rovněž přikazovali, abych se jich vzdala. Já jsem
však nikdy nic neodevzdala a mám je dodnes
schované na památku.“
Hříšní hříšníci z buňky komunistické
Za těžký hřích považovali lnářští soudruzi,
když se na pietní shromáždění k místnímu
americkému památníku vydal o své vlastní vůli
někdo z jejich řad. Přitěžující okolností bylo,
když k takovému rozhodnutí vedlo „odpadlíka“
vlastenectví a smysl pro spravedlnost, nikoliv
pouhá zvědavost. Na tohle „dojel“ i jeden z komunistických předsedů MNV Lnáře soudruh Š.,
který byl následně po jednom z pietních aktů
pozván spolustraníky „ na kobereček“. Ti na něho
zostra spustili: „Že jsi šel k imperialistickému
pomníku ty- to je v pořádku, dali jsme ti to jako
stranický úkol. Ale co tam měla co dělat tvoje
manželka ?“
Místní pamětnice paní Vítová si vzpomněla
na jiný případ: „Ve státním statku v kanceláři
pracoval jeden člen zdejší komunistické buňky,
který se „opovážil“ dojít si poslechnout projev
atašého americké ambasády ve výroční den
osvobození. Tehdy z toho měl nemilé problémy- přijeli až z okresu a uložili mu výstražnou
veřejnou důtku !“
Na „černé ovce“ ze lnářského komunistického stáda se rozhodl si důkladně posvítit osobně
ing. Jaromír Keller z nedalekých Tchořovictehdejší představitel VO KSČ Lnáře, tajemník
OV KSČ ve Strakonicích a pozdější předseda
ZD Lnáře. Chodíval na kontrolu ke každému
shromáždění u pomníku americké armády. Dnes
to nijak nepopírá: „Ano, je to pravda. Opravdu
jsem tam sledoval, zda není v davu některý z členů naší organizace. Prostě jsem se řídil zásadou:
„Důvěřuj, ale prověřuj !“, přiznává s odstupem
řady let.
Lnářská psychiatrická léčebna- odkladiště
antisocialistických živlů
Za velmi nebezpečné pokládali komunisté občany, kteří upřímně nenáviděli totalitu a o svých
antipatiích k režimu se nebáli mluvit veřejně. Aby

nešířili protisocialistické nálady o významných
státních svátcích a zejména u amerického památníku, byli při takových příležitostech „odklizeni“
do lnářské psychiatrické léčebny na kopci nad
obcí. Tvrdí to lnářská občanka paní Masáková,
která za předešlého režimu pracovala jako zdravotní sestra právě v tomto zařízení: „Takhle se to
ale tenkrát dělalo všude !“, zdůrazňuje.
Tohle je klasický příklad zneužívání psychiatrie za reálného socialismu. Dalších stejných
i mnohem horších případů existoval bezpočet.
Co je smutné, je fakt, že dodnes nebyl pohnán
k zodpovědnosti žádný z pachatelů těchto zločinů
proti lidskosti , ať už z řad komunistických funkcionářů nebo lékařů a i personálu, který v mnoha
psychiatrických ústavech v bývalém Československu zneužíval svého postavení a bezbranné
oběti často týral a mučil.
Pomník americké armádě totalitu přečkal,
ale dnes už téměř nikoho nezajímá
Dlouholetou válku s americkým pomníkem
lnářští komunisté a strakoničtí estébáci nakonec
prohráli, ale dnešní situace je také neveselá.
Lnářský hmotný projev úcty zámořským osvoboditelům upadá v zapomnění a skoro nikoho
už nezajímá. V porevoluční euforii v roce 1990
zažil krásné chvíle, když se při pietním aktu
u něho sešlo na 500 lidí včetně premiéra Petra
Pitharta a velvyslankyně USA Shirley Blackové.
Mezi lidmi se říká, že tam tehdy sice ještě slídili
estébáci, ale skutečnost, že k památníku s americkým praporem napochodovala také smečka
lnářských členů jednotky PS VB už naznačovala
změnu poměrů.
Zakázané ovoce prý chutná nejlépe. V tomto
případě se toto přísloví naplnilo na sto procent.
Dokud byly americké památníky na černém seznamu a jejich návštěva byla spojena s rizikem,
jezdily každoročně do Lnář stovky lidí až z Klatov
a Sušice. Upínali se k pietnímu místu jako k majáku, vyzařujícímu svobodu. Když se totalitní
systém zhroutil a od pomníku zmizeli estébáci,
příslušníci VB a udavači, hned po uplynutí roku
1990 lnářský obelisk osiřel. Se změnou režimu
se změnilo i myšlení občanů. Jsouce stále nemilosrdněji tlačeni ke zdi a ožebračováni novými
parazity často s pochybnou minulostí už občané
ztratili zájem o historickou pravdu a pietu.
„Ano, je to bohužel tak- euforie už opadla,
zájem veřejnosti také“, přitakává starostka obce
Lnáře Stanislava Mašková, která zastává vrcholnou funkci v samosprávě od roku 1997, „Proběhlo
sice několik větších oslav za přítomnosti členů
americké ambasády a byla podepsána dohoda
o tom, že při kulatých výročích společně s americkou stranou zorganizujeme významnější pietní
shromáždění, ale když už to teď není zakázané
tak to celkem málokoho osloví. My jako Obecní
úřad věnujeme americkému pomníku stálou péči
včetně pokládání věnců.“
Tady příběh lnářského pomníku americké
armádě ve Lnářích končí a želbohu ne radostně.
Bylo by skvělé moci mu předpovědět růžovou
budoucnost, ale ta nepochybně bude ještě chmurnější než posledních osmnáct let. Doba krádeží
věnců a kytic, polévání vyjetým olejem nebo

navážení hnoje jako se to dělo v blízkém Poli už
je tatam, ale jsou mu působeny nové křivdy.
Viníci bez trestu
Všichni ti, kteří se podíleli na hanobení amerického pomníku ve Lnářích a šikanování a udávání svých spoluobčanů během jednačtyřicetileté
vlády jedné strany, vyvázli bez jakékoliv újmy.
Stejně jako všude jinde ani ve Lnářích nebyl zjednán průchod právu, soudruhům se velkomyslně
všechno odpustilo.
Dlouholetý velitel jednotky PS VB ve Lnářích
a pravá ruka fanatického předsedy MNV Václava
Smetáka Karel Pohanka zemřel před několika lety.
Navštívil jsem ho dvakrát, abych mu dal možnost se k celé kauze vyjádřit a zaznamenal jeho
stanovisko. Vyhodil mě - poprvé ještě s taktem,
podruhé už vztekle.
Podle soudu lnářských občanů jediný, koho
nějaký trest stihl , byl Václav Smeták. Dodnes se
vypráví ve Lnářích, že na něho sice nedopadla
ruka světské spravedlnosti, ale dostihla ho vlastní
minulost a špatné svědomí. „Hned od převratu se
zavíral doma a seděl tam dlouhé hodiny potmě.
Bál se, že se teď všechno otočí a to co páchali
komunisté se teď ve stejném duchu bude páchat na
komunistech. Čekal, že ho mohou každou chvíli
přijít zatknout. Nejspíš pak stres a strach vyvolaly
mozkovou mrtvici, která ho hned v roce 1991
zabila“, vypráví jeden ze lnářských pamětníků.
Vladimír Šavrda

AB ko�árky
Komisní výkup a prodej

ko�árk� a autoseda�ek
Provozní doba:
Út – Pá
So

9:00-11:30 13:00-16:00
9:00-11:00

(vykupujeme pouze kvalitní a �isté zboží)

t�. J.P.Koubka 81, Blatná
( vedle GE Money Bank)
Tel.: 724773949 , www.abkocarky.cz

REALITY BLATNÁ - Dr. KERNDL,
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny
Tesly Blatná)
16 let praxe na realitním trhu!
Vybráno z nabídky: dům s prodejnou a třemi
byty v Blatné - 4.500.000.-Kč, prvorep. vila s velkou zahradou v Blatné - 3.300.000.-Kč, chalupa
u rybníka v Řečici u Bl. - 1.855.000.-Kč, chalupa
v Mečichově - 1.705.000.-Kč, usedlost v Minicích
u Mirovic - 1.895.000.-Kč, stavení ve Lnářích
- 695.000.-Kč, byt 3+1 se zahrádkou ve Vrbně
u Bl. - cena dohodou, byt 2+1 v Radomyšli - cena
dohodou. Komerční pozemek v Blatné, pozemeky
ke stavbě RD v Drahenickém Málkově a Mečichově, zahrada v Kocelovicích.
Bližší informace na tel.: 383 423522, 604 518 400
Všechny nabídky na: www.reality.blatna.cz
HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy,
chalupy, chaty, byty ... Kdekoliv v JČ.
Nabídněte, RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej včetně
právního servisu (smlouvy kupní, darovací,
zajištění hypotečních úvěrů, ...)
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Novinky z odboru
životního prostředí
Vybrané odpadkové koše doplněny o sáčky
na psí exkrementy

Blatná 12. září 2008
Nápojové kartony jsou materiál, který je možné recyklovat a proto je škoda, aby byl ukládán na
skládku. Děkujeme všem občanům, kterým není
lhostejné druhotné využití odpadů.
Odbor životního prostředí MěÚ Blatná

Vážení občané a návštěvníci našeho města,
Jak jistě neuniklo Vaší pozornosti, byly během
měsíce července tohoto roku rozmístěny na území
našeho města schránky na sáčky pro psí exkrementy v hnědé barvě. Jsou umístěny na vybrané
odpadkové koše, které jsou 3x týdně vyváženy.
Realizace tohoto projektu má přispět k udržování čistoty našeho okolí a v maximální míře
tak napomoci majitelům čtyřnohých miláčků,
aby se mohli neprodleným odstraněním „vizitek“ svých svěřenců podílet na udržování čistoty
našeho okolí.
V každém zásobníku je umístěna souprava
papírových sáčků, které budou po jejich spotřebování průběžně doplňovány zaměstnanci
Technických služeb města Blatné.
Na území našeho města je v současné době
umístěno 15 schránek, viz. přiložená mapa.
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Equitana Hotel Resort s.r.o.
Martinice

p�ijme
do stálého pracovního pom�ru

KUCHA�E - KUCHA�KU
�ÍŠNÍKA – SERVÍRKU
POKOJSKOU

nadstandardní
ohodnocení
ubytování zdarma

tel.: 318695318
e-mail: obchod@equitana.cz

Oznamujeme Vám zm�nu Poradenského místa �MSS na Nám. Míru �. 202
(mezi P�íbramskou masnou a prodejnou MAKO)

Jsme jedni�ka v poskytování
úv�r� na bydlení!!!
Garantujeme úrok 3,7%
Stavební spo�ení
Penzijní p�ipojišt�ní
Investice do fond�
Rizikové životní pojišt�ní

Na Vaši návšt�vu se t�ší:
Použití: Uvnitř sáčku je k dispozici kartónová
lopatka, která po vytvarování dle skladů slouží
k sebrání exkrementu ze země a jeho uložení do
papírového sáčku. Tento sáček se poté odhodí do
odpadkového koše.
Děkujeme držitelům psů za zodpovědné
využívání tohoto zařízení a tak i za pomoc při
zlepšování životního prostředí na území našeho
města.
Rozšíření separace odpadů - NÁPOJOVÉ
KARTONY
Město Blatná za podpory společnosti EKO-KOM, a.s. zavádí sběr NÁPOJOVÝCH KARTONŮ. Vytříděné nápojové kartony od mléka,
džusů, vína je možné vhazovat do sběrných nádob
na plasty (žluté kontejnery). Protože se jedná o začátek sběru této komodity, je použit tento způsob,
kdy z plastů budou kartony následně vytříděny
a lisovány. Pokud se sběr osvědčí, budou zavedeny samostatné oranžové kontejnery. Nápojové
obaly není potřeba vyplachovat, stačí, když budou
dostatečně vyprázdněny a sešlápnuty.

Lenka Ambrosová - tel. 604 214 687
Ing. Old�ich Kníže – tel. 777 551 117
Dana Soukupová - Furstová – tel. 723 593 943
Veronika Muchlová - Mühlsteinová – tel. 606 406 867
Radka �ervenková – Bulková – tel. 777 903 949
Jitka Mat�jková – tel. 606 935 972
Hanka Šourková– tel. 732 481 890
Monika Mikyšková – tel. 602 179 074

P�ijmeme do našeho kolektivu nové spolupracovníky! Volejte: 604 214 687

Zámek Lnáře Vás zve na závěr Lnářského babího léta 2008
20.9.2008 - sobota - 19 hodin - svatební sál
Komorní smíšený pěvecký sbor ROSA - Roztoky
(Händel, Mozart, Orgando di Lasso, Pierre Certon…)
21.9.2008 - neděle - 18 hodin - svatební sál
ORIGINAL BAND-pěvecký sbor učitelů z Horažďovic
(vícehlasé spirituály, úpravy starých i moderních písní)
27.9. - 28.9.2008 - prohlídky s historickým programem
v podání skupiny historického šermu a tance
Začátky prohlídek v sobotu: 18, 20 a 22 hodin,
v neděli: 14 a 16 hodin.
do 28.9.2008 potrvá výstava fotograﬁí Jana Kurze
KRAJINA BLATENSKA A LNÁŘSKA
Změna programu vyhrazena. Informace:
tel:604401432, zamek@lnare.cz, http://www.lnare.cz
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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
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● 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

Tel.: 383 420 053
mob. 604 566 214
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CENTRUM KOMPLEXNÍ
PÉČE
MUDr. Chvalové
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…kvalita ze
zem� bavlny …
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tel. 605 247536
- velkoobchod s textilem

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

- vzorková 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
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HLEDÁM
SCHOPNÉHO ČLOVĚKA,
KTERÝ SE NEBOJÍ PRÁCE,
ANI VYŠŠÍCH PŘÍJMŮ

Žádné vklady
Tel: 777 290 366

KRMIVA MAŠEK

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

NEJNIŽŠÍ CENY

Po 8-16;Út-Pá 8-15;So 9-11
dovezeme – objednávejte na

�383423982; 736767624
prodejna v areálu sila Blatná

INSTALATÉRSKÉ A
TOPENÁŘSKÉ PRÁCE
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
Lukáš Merhaut
Riegrova 771
Blatná
Tel : 608 921 765

Kontakt :

Jan Kyznar
Šilhova 1027
Blatná
Tel : 777 850 822
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ˇ
K ULTURNÍ KALENDÁR

Ladislav Kyselák – viola
Břetislav Vybíral - violoncello
Zájemci o předplatné na koncertní sezonu KPH
2008/09 se mohou přihlašovat na odd. kultury /
tel. 383 422 849 /. Cena permanentní vstupenky
zůstává 450,- Kč, pro důchodce 380,- Kč.

Výstavy :
Městské muzeum Blatná

„PŘÍRODA BLATENSKA – žijeme
v parku, parky žijí s námi“

5. ročník
Součástí výstavy je soubor kreseb Jana Trávníčka „ Návraty do zámeckého parku“
Výstava potrvá do 21.9. 2008
Otevřeno denně mimo pondělí 9–12
13–16 hod.
Pořádá Město Blatná, Městské muzeum Blatná, Svazek obcí Blatenska, Národní památkový
ústav, územní odborné pracoviště Č. Budějovice
ve spolupráci se ZUŠ Blatná
Městské muzeum Blatná

TARAS KUŠČYNSKYJ - FOTOGRAFIE

12. září - 12. října 2008
Otevřeno: út-pá, ne 9–12, 13–16 hod.
27., 28. 9. (fotofestival), otevřeno 9–12,
13–17 hod.
Sobota 13. – neděle 14. září

ČESKÁ PANENKA - 9. ročník

- soutěž českých panenkářů a loutkářů
Doprovodný program : Domov PETRA Mačkov – hrané divadlo
„Čarování v lesní stráni“ a „Když se všichni
čerti žení“
- v sobotu od 10,30 a 15,00 hod.
Otevřeno pro veřejnost:
13.9. 10 – 12 14 – 18 hod.
14.9. 10 – 15 hod.
Sobota 27. – neděle 28. září

BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL „Žena ve
fotograﬁi“ - 3. ročník

10 výstav cca 15 autorů - na zámku, v muzeu, v kaplance, v sále U Bílého lva a v kinosále
sokolovny
Prezentovat se budou : Dana Kyndrová, Miro
Švolík, Ondřej Staněk, Taras Kuščinskij ……
V průběhu FOTOFESTIVALU se uskuteční
přednášky a setkání s autory
Firma Milan Žíla MBM Blatná Vás zve na
ochutnávku vín „ do Kaplanky „ po oba dny od
10,00 – 18,00 hod.
Pátek 26. září - náměstí Míru - 13,30 hod.
- odhalení pamětní desky na budově muzea č.
212 k výročí vzniku Československé republiky.
- sokolovna 15,00 hod. – kulturní program

Jazykové kurzy AJ :

Informativní schůzka pro zájemce o výuku se
koná 19.9. v ZŠ TGM od 17,30 hod.
Vyučující : Mgr. Michaela Kozlovská, Helena
Augustinova – Lomas / konverzace /
Odd. kultury pro posluchače vážné hudby
připravilo na rok 2008/09 následující program :
21. říjen 2008 Poetická zastavení
MUSICA DOLCE VITA
Žoﬁe Vokálková – ﬂétna

Daniela Demuthová – mezzosop
Zbyňka Šolcová – harfa
11. listopad
ONDŘEJ HUBÁČEK – klavír
9. prosinec
BAROK COLLEGIUM
František Kimel – hoboj
Jan Buble – housle
Vladimír Manoušek – violoncel
Jakub Waldmann – kontrabas
Hana Kimelová – cembalo
Ludmila Vernerová – soprán
Kateřina Kachlíková – alt
20. ledna 2009
JAN ŠKRDLÍK – violoncello
10. únor
JUNIOR KVARTET
Jan Auermüller – 1. klarinet
Václav Štich – 2. klarinet
Bohumír Kopecký – 3. klarinet
Jan Hrdina – basklarinet
Barbora Kopejková – zpěv
3. březen
TANGO MILONGUE
Pavla Jahodová – violoncello
Petr Zámečník – akordeon
Lukáš Krejčí – perkuse
Gabriela a Petr Nečasovi – tanec
Vítězslav Novák – tanec
21. duben
JANÁČKOVO KVARTETO
Miloš Vacek – 1. housle
Vítězslav Zavadilík – 2. housle

Sport :
Sobota 20. září – Sedlice sokolovna – 13,30 h.

„CYKLISTICKÉ LOUČENÍ S LÉTEM“

I. ročník
Cykloturistická akce pro širokou veřejnost
Jede se převážně po cyklotrasách, pořadatelé
doporučují horská a trekingová kola
V cíli předání cen a občerstvení
Pořádá Svaz cyklistické všestrannosti Blatná
a město Sedlice
Připravujeme na říjen :
Dětské představení
KPH – MUSICA DOLCE VITA – harfa,
ﬂétna, zpěv
Divadelní představení – Velká zebra aneb
Jakže se to jmenujete ?
Hrají : O. Vetchý, K. Hrachovcová, J. Dulava,
N. Boudová, P. Čtvrtníček
Předprodej vstupenek 17. září na odd. kultury
od 7,30 hod.
Ukončení cyklistické sezony
Vzpomínka na 28. říjen
Odhalení pamětní desky padlým občanům
Skaličan za první světové války - osada Skaličany

Program kina září 2008
Pátek 12. 9. v 17:30 hod.
Fantasy USA, Velká Británie, 2008, 147 minut,
v českém znění

LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN

/Falcon/
dvojprogram
Princ jako další hrdina eposu.
Druhý ﬁlm ze série o kouzelné zemi podle
knih C. S. Lewise. Filmaři tak naplňují očekávání producentů i publika, patřičně rozmáchlým
pohádkovým eposem.
Vstupné 70,- Kč

Mládeži přístupno

Neděle 14. 9. ve 20:00 hod.
Komedie ČR, 2006, 100 minut

SVATBA NA BITEVNÍM POLI

/Falcon/
Úsměvná komedie o chlapech s hlavou v oblacích, hříšných touhách lásky a jedné svatbě, která
skončila málem jako bitva u Waterloo.
Režie: Dušan Klein
Hrají: BOLEK POLÍVKA, ZLATA ADAMOVSKÁ, JOSEF SOMR, MONIKA HILMEROVÁ, JAN BUDAŘ...
Vstupné 65,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 17. 9. v 19:00 hod.
Dobrodružný USA, 2006, 124 minut, s titulky

Lovci pokladů: Kniha tajemství

/Falcon/
Nicolas Cage pátrá po obrovském pokladu ve
výpravném dobrodružném ﬁlmu.
Benjamin Franklin Gates (NICOLAS CAGE)
obětoval celý život hledání bájného pokladu řádu

Templářů, za kterým se bezúspěšně honilo už
šest generací jeho předků. Teprve Benovi se však
podařilo sérii marných pokusů prolomit...
Vstupné 65,- Kč

Mládeži přístupno

Pátek 19. 9. ve 20:00 hod.
Komedie USA, Velká Británie, 2008, 101
minut, s titulky

JAK UKRÁST NEVĚSTU

/Falcon/
Co se stalo Američanovi ve Skotsku.
Americká romantická komedie o tom, jak je
pro muže těžké získat ženu, které si dlouhá léta
nevšímá.
Vstupné 70,- Kč

Mládeži přístupno

Neděle 21. 9. ve 20:00 hod.
Krimi ČR, 2006, 92 minut,

NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

/Falcon/
Vzrušující souboj s divokým přírodním živlem, samozvanými strážci zákona i hranicemi
vlastních možností v novém ﬁlmu Filipa Renče.
Hlavní hrdina na základě cívky starého amatérského ﬁlmu pátrá v Karpatech po skutečné
příčině smrti svéhootce, který tu zahynul v divoké
vodě.
Hrají: Jiří Langmajer, Filip Blažek , Václav
Jiráček , Lucia Siposová , Miroslav Krobot ,
Marcel Iures
Vstupné 65,- Kč

Mládeži přístupno
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S PORT
Nohejbalový turnaj
„kotví“ už pět let na
soukromém pozemku
Buzice - Nohejbal je oblíbený sport, který
se hraje na mnoha místech blatenska. Buzice
jsou ale pravděpodobně jedinou lokalitou, kde
nohejbalové přebory neprobíhají na oﬁciálním
hřišti, nýbrž na soukromém pozemku. Konkrétně
na dvoře u stavení Petra Samce, který je už od

samého začátku ředitelem akce a nadto teď doma
vybudoval útulnou hospůdku, čímž poskytl do
budoucnosti této tradici ideální zázemí.
Na pátem ročníku se letos sešlo uprostřed
Buzic dvanáct bojovně naladěných týmů. Strávili
zde velice hezký den, kdy kombinovali přátelskou
hru s popíjením výtečně vychlazeného piva. Zla-

Blatná 12. září 2008
tým hřebem sportovní soboty byl táborák spojený
s opékáním divokého prasete.
A jak turnaj dopadl? Vítězství si na své konto
připsala sestava Navri-Švejda / Blatná /. Hned za
nimi se umístila trojka pod pracovním názvem
Kamík / Buzice- Blatná /, bronzovou pozici
uhájili Koudáci / Bezdědovice- Chobot /. Bramborovou medaili si domů odnesli věkově nejstarší
hráči turnaje z tiskárny Blatná, kteří podle ředitele přeboru Petra Samce předvedli v konkurenci
mladších soupeřů vynikající úroveň. Pátí skončili
nohejbalisté ze Zborovic, šestí kanonýři Plocáci
/ Buzice- Lom /, sedmé místo patřilo týmu Vinice Blatná, osmé
Karlíkům z Blatné,
deváté Bezdědovickým a desáté sestavě
Stars z Blatné. Předposlední pozice byla
souzena domácím
a černý petr zůstal
Datel teamu z Blatné. O nic ale nešlovšichni se shodli na
tom, že účelem nohejbalového turnaje
bylo udělat něco pro
své tělo a příjemně
se odreagovat.
Pátý ročník se uskutečnil za podpory těchto
sponzorů: Blatenská ryba s.r.o., Jiří Datel - hostinec v Blatné, Pekařství Josef Vrána z Blatné,
Velkoobchod MBM Žíla z Blatné, Tiskárna
Aichinger Blatná, Tenisový oddíl TJ Blatná, Inka
Zajícová- textil a Dušan Kratochvíl z Buzic.
Vladimír Šavrda
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STAROPRAMEN
CUP 2008

Poslední prázdninový víkend se v areálu
zimního stadionu uskutečnil III.ročník největšího
hokejbalového turnaje jižních Čech. Pořádající
hokejbalový oddíl TJ Blatná Datels připravil
pro účastníky i širokou blatenskou veřejnost
dvoudenní maraton zápasů zpestřený večerním
kulturně-zábavným programem. O putovní pohár pod záštitou starosty města Blatné zápolilo
8 týmů z různých koutů ČR. Bylo odehráno 22
zápasů do kterých zasáhlo celkem 115 hokejbalistů. Kromě dvou týmů domácích „Datlů“,kteří
museli nahradit na poslední chvíli odstoupivší
Dobřany,přijeli ladit formu na nadcházející sezonu Písek,Stars ČB,Plzeň,Jihlava,Litoměřice
a Suchdol n.L. Z vítězství se po roční pauze opět
radovali hráči Suchdola n.L. a v ned ěli podvečer
přebrali z rukou místostarosty pana Navrátila
zbrusu nový putovní pohár. Na dalších místech se
umístili: 2.Flyers Jihlava 3. Stars ČB 4. Killers Litoměřice 5. Fireball Plzeň 6. ŠD Písek 7. TJ Blatná
Datels „A“ 8. TJ Blatná Datels „B“ Pro domácí
tým je výsledek velkým neúspěchem, který byl
však ovlivněn rozdělením kádru do dvou týmů
a dále náročným pořadatelstvím. Naproti tomu
je potěšující velmi kladné ohlasy účastníků, kterým se v Blatné a okolí velmi líbilo a předběžně
potvrdili účast i v nadcházejícím ročníku Ten by
měl mít již mezinárodní měřítko a počet účastníků
bude rozšířen na 10-12 týmů. Závěrem je potřeba
vyjádřit poděkování, neboť tato náročná sportovně-společenská akce by nebyla možno uskutečnit
bez pomoci mnoha dobrovolníků a ﬁnanční či
věcné podpory z řad sponzorů. Díky patří členům
hokejbalového oddílu,jejich rodinným příslušníků
a dalším dobrovolníkům. K. Zbíralovi,který celý
víkend provázel hudbou a společně s M. Baťkou
slovem. Sponzorsky akci podpořili: MěÚ Blatná,
Pivovar Staropramen, Obaly Blatná s.r.o., Jiří
Datel Říha, Blatenská Ryba, Hospůdka na Růžku-paní Veselá, Tip-Games. Více z průběhu turnaje
a vůbec dění v hokejbalovém oddílu naleznete na
novém webu /www.datelsblatna.cz/
DM

„Jsme mistři
Evropy “

(pokr ze str. 1)
fanklub. Mnohokrát
děkujeme i Sokolu, paní
Blance Malinové za ﬁnanční podporu a obětavost s tím spojenou. V neposlední řadě děkujeme
za obrovskou ﬁnanční
podporu celému městu
Blatná, v čele s panem
starostou Josefem Hospergrem a Krajskému úřadu,
odboru kultury. Vážíme
si toho a slibujeme, že se
budeme snažit, abychom
takto úspěšně reprezentovaly naše malé město za
českými hranicemi i nadále.
Veronika Loukotová,
Michaela Augustinová
Trenérky PREZIOSA

Naše česká výprava.
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Blatenské mažoretky – TJ Sokol v Blatné na
mistrovství Evropy v Opole
Poslední prázdninový víkend zakončily Blatenské mažoretky svoji úspěšnou soutěžní sezonu 2008 v polském městě Opole na Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu. Velmi si vážíme podpory města Blatná a naší organizace TJ Sokol v Blatné. Děkujeme rodičům
mažoretek a všem, kteří nám fandí a pomáhají nám.
Blatenské mažoretky

4. října v Buzicích

vedle hospody
Máme pro Vás připraven následující program:
10,00
Sraz, nahlášení, slavnostní nástup
11,00 – 13,00
Hubertova jízda
___________________________________________________________
13,00
14,00
15,00

Soutěže pro děti na koních
Parkurové skákání
Cena o nejlepšího buzického skokana – neboli
MINI-MAX
___________________________________________________________
15,30
Westernové soutěže
17,00
Dostih psů
___________________________________________________________
20,00

4. �íjna v Buzicích

Podmínkou pro bezplatný vstup a start je indiánský motiv!!!
Srdečně Vás zveme!!!

vedle hospody

Český pohár v TT
Máme pro Vás p�ipraven následující program:

10,00
11,00 – 13,00

Sraz, nahlášení, slavnostní nástup
Hubertova jízda

Sokolov 30.Sout�že
8. MČR
(současně i Český pohár v TT) v olympijském
pro d�ti na koních

______________________________________________________________________________________________________________________________________

13,00
14,00
triatlonu
15,00

Parkurové
skákání Jaroslav Pudil SCV Blatná ohájil loňský
na tratích
1,5-40-10,
Cena o nejlepšího buzického skokana – neboli MINI-MAX

______________________________________________________________________________________________________________________________________
titul
získal svůj
letošní třetí titul ve své kategorii ve sprintu,
15,30 a zároveňWesternové
sout�že

17,00
ps� triatlonu pro rok 2008 a v Sokolově i vyhrál svoji
olympijském
aDostih
dlouhém
______________________________________________________________________________________________________________________________________
20,00

Country kapela Š-umíci a tradiční soud

Country kapela Š-umíci a tradi�ní soud

kategorii v rámci Českého poháru.

Podmínkou pro bezplatný vstup a start je indiánský motiv!!!
Srde � n � V á s z v eme!!!

J. Pudil
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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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