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Čtrnáctideník Cena 7,- Kč

Již na konci tohoto měsíce se Blatná ocitne 
v centru pozornosti! 

V neděli 29. března vyrazí ze zámku Blatná 
novodobé mírové poselstvo na tříměsíční pochod 
do Bruselu. 

Poselstvo nepojede na koních jako za časů 
krále Jiřího z Poděbrad, ale ideu českého krále 
o úzké spolupráci západoevropských zemí na 
své cestě připomínat bude. Česká republika jako 
předsednická země má jedinečnou příležitost při-
pomenout, že už ve středověku učinil český král 
významný pokus o vytvoření mírové organizace 
evropských států a následně prostřednictvím 
diplomatické a poznávací cesty poselstva vede-
ného Lvem z Rožmitálu a na Blatné představil 
vyspělost národní kultury a rytíř-
ských mravů příslušníků českých 
zemí všem významným panovnic-
kým dvorům tehdejší Evropy.

Neškodilo by připomenout 
si Aloise Jiráska a jeho „Z Čech 
až na konec světa“, knihu inspi-
rovanou zápisky Václava Šaška 
z Bířkova, přímého účastníka 
cesty. Jedná se o jednu z událostí 
z našich dějin, na kterou můžeme 
být opravdu hrdi. 

A my z Blatné můžeme dnes 
být hrdi na to, že od nás vzešla 
myšlenka na novodobé mírové 
poselstvo, a že Blatná bude jeho 
výchozím místem.

Datum startu bylo stanoveno 
podle termínu zasedání minist-
rů zahraničí všech zemí EU na 
Hluboké. To proběhne 28. března 
a pánům ministrům bude před-
loženo poselství a průvodní list, 
který následující den na zámku 
Blatná předá hejtman Jihočeské-
ho kraje členům poselstva.  Při 
té příležitosti proběhne krátký 
slavnostní program, který připra-
vuje Občanské sdružení Nobiscum 
Humanitas. Kromě slavnostních 
oficiálních projevů zahrají bla-
tenští ochotníci scénku ze života 
královny Johanky a jejího bratra 

Lva, představí se skupina historického šermu 
z Rožmitálu a středověkou atmosféru navodí 
hudebním vystoupením děti ze ZUŠ Blatná. Pro 
účastníky pochodu i diváky bude připraveno 
malé občerstvení.

Na cestu se vydá početná skupina turistů, 
organizovaných v Klubu českých turistů, do-
plněná o libovolný počet zájemců, kteří budou 
chtít „být při tom“. První etapa povede z Blatné 
do Kasejovic, kde se naše jihočeská větev setká 
se středočeskou, která vyrazí z Rožmitálu. 

Dále půjde poselstvo po stopách pana Lva 
z Rožmitálu přes Plzeň, Cheb, Norimberk, 
Heilsbronn, Frankfurt, Aachen a Maastricht do 
Bruselu, kam dorazí na konci června k ukončení 

BLÍŽÍ SE START MÍROVÉHO POSELSTVA 
našeho předsednictví. Cestu zajišťuje Klub čes-
kých turistů ve spolupráci s turistickými kluby 
na trase a v mnoha místech budou „zastavení“ 
s kulturním a prezentačním programem.

Přijďte na zámek Blatná dopoledne v neděli 
29. března vyprovodit mírové posly do Bruselu. 
Program začne v 10.00 hod. Budete mít příle-
žitost setkat se i s průkopníky cesty „na konec 
světa“, cyklisty F. Šestákem a F. Hejtmánkem, 
kteří v roce 2005 odvážně absolvovali celou 
cestu na kolech.

Bylo by hezké, kdyby přišlo hodně nejen 
diváků, ale i těch, kteří obují dobré boty a půjdou 
aspoň kousek cesty s sebou!

Blanka Malinová  

Mapka z knihy A.Jiráska „Z Čech až na konec světa“, SNDK Praha 1955.
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 KTUALITYA
Upozornění občanům !!!

Technické služby města Blatné s.r.o. 
žádají občany o spolupráci při monitorování 
zvýšeného stavu potkanů na území města.

Lokality se zvýšeným výskytem potkanů 
hlaste 

- osobně v kanceláři TSM Blatná s.r.o.,
T.G. Masaryka 322

- telefonicky  tel: 383 42 25 41
- mailem  ts.blatna@tiscali.cz
uvádějte datum a místo výskytu.
Informace budou sloužit pro účinnou 

deratizaci.

 Blatenská ryba s.r.o.

AKCE  - BŘEZEN
Od 1.3.2009 můžete v naší podnikové 

prodejně nakoupit mražené zboží jednotlivě 
(většina sortimentu). Například :

RYBY:
Losos celý mražený vac 78,-/kg
Makrela mražená vac1.2kg 49,-/kg
Pstruh mražený vac 450g 45,-/ks
Žralok steak mražený vac 1kg 76,-/kg
Pangasius mražený 1kg 85,-/kg
Pangasius mražený 5kg 79,-/kg
UZENÉ:
Losos uzený 12,50/10dkg
Pstruh  uzený 16,90/10dkg
MASO:
Kachna berbera mražená 89,-/kg
Kuřecí prsa NATURAL mr. 2kg  99,50/kg
Krůtí prsa mražená vac 109,-/kg
Hovězí dršťky mražené 1kg 78,50/kg
ZELENINA A OSTATNÍ:
Špenát mražený 450g 10,50/ks
Mochovská zelenina 2,5 21,50/kg
Jahody  mražené  49,-/kg
Hranolky 2.5kg 18,-/kg
Sýr eidam 30% cca 2,5kg 85,-/kg

Široký výběr zeleniny a dalšího mraženého 
zboží dle denní nabídky za nejnižší možné 
ceny.

BŘEZEN - jak libě nám zní název tohoto 
měsíce,  ve kterém se již s určitostí  dočkáme 
prvního jarního dne, tedy alespoň toho kalendář-
ního!  I v letošním roce bude součástí 40ti denního 
půstu před Velikonocemi. Také si již začínáte 
uvědomovat, že jarní svátky se blíží?

LIDOVÉ VELIKONOCE U SV.KATEŘINY
V letošním roce jsme pro vás připravili v pro-

dejně na náměstí Míru 209 „U SV. KATEŘINY 
„ velikonoční prodej pod názvem LIDOVÉ VE-
LIKONOCE. Zahájen bude 3. března a potrvá až 
do 12. dubna t.r. V nabídce  najdete téměř vše, co 
k tradičním českým svátkům JARA patří. Kraslice 
různých druhů, pomlázky, řehtačky, klapačky... 
nebudeme pokračovat ve výčtu, jistě již víte, co 
vše by následovalo a pokud ještě ne, nezbývá než 
se přijít podívat!

LIDOVÉ VELIKONOCE TAKÉ NA 
ZÁMKU ANEB Z JIŽNÍCH ČECH AŽ NA 
KONEC SVĚTA

Lidové velikonoce vám představíme v na-
bídce také v prodejně na nádvoří zámku, a to 
již v neděli 29. března, kdy se ze zámku vydá 
„historický průvod“ po stopách Lva z Rožmitálu 
= Z JIŽNÍCH ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA. 
Celá akce proběhne v tento den dopoledne od 
10:00 hod. Také zámek bude  vyjímečně otevřen 
pro veřejnost. Pokud vás tato akce láká, nenechte 
si ji ujít! Nebude chybět ani malé občerstvení  
-  medovina a dobové pečivo. Podrobnosti o celé 
akci se dočtete v příštích listech.

TURISTICKÁ SEZÓNA 2009
O dalším víkendu  4. a 5. dubna pak bude zá-

mek otevřen oficielně - bude tak zahájena letošní 
turistická sezóna. V měsíci dubnu  se prohlídky 
uskuteční vždy o víkendech v době od 10.00 
- 16.00  hod. (polední přestávka 12.00 -13.00 
hod.) Prodejna lidového řemesla bude otevřena 
také v této době.

Eva Fučíková, lidové řemeslo

Občanské sdružení Diakonie Brou-
mov ve spolupráci s Městským 

úřadem Blatná

VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
 Letního a zimního oblečení /dámské, 

pánské,dětské/
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, 

záclon, látek
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, 

skleničky- vše jen funkční
 Peří, péřových a vatovaných přikrý-

vek, polštářů a dek
 knihy

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE:
obnošené boty, svetry, 

elektrospotřebiče, ledničky, televize, 
nábytek, počítače, jízdní kola, lyže

 dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí

Sbírka se uskuteční 

dne:     31.03.2009 (úterý)

čas:     08,00 -18,00 hodin

místo:  areál bývalého STEKA, prostory 
bývalé prodejny (boční vchod z ulice Na 
Tržišti)

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů 
či krabic, 

aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.

Diakonie Broumov je nezisková humani-
tární organizace,  která poskytuje materiální 
pomoc potřebným občanům a dává práci 
lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu 
práce.

Více na  www: diakoniebroumov.org

TJ Sokol Blatná
zve všechny členy a příznivce

na 

VALNOU HROMADU
která se bude konat v pátek 20. března 2009

od 16.00 hodin v sokolovně.
Na programu bude

zpráva o činnosti
zpráva o hospodaření

zpráva kontrolní a revizní komise
výhledy rozpočtu na rok 2009

rozpočty oddílů
volby výboru TJ

diskuze 

Zajímejte se o dění ve své jednotě!!!

která se bude konat v pátek 20. března 2009
od 16.00 hodin v sokolovně.

Na programu bude
zpráva o činnosti

zpráva o hospodaření
zpráva kontrolní a revizní komise

výhledy rozpočtu na rok 2009
rozpočty oddílů
volby výboru TJ

diskuze 

Zajímejte se o dění ve své jednotě!!!

Školní družina při ZŠ J.A.Komenského v Blatné
Vás srdečně zve 

ve dnech 2. a 3. dubna 2009 vždy od 8.00 
do 16.00 hod.

 na

Přijďte se podívat a popřípadě si koupit dětské 
výrobky s velikonoční a jarní tématikou
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Kolik psů je vlastně v Blatné a jejích míst-
ních částech nahlášeno?

Celkem je nahlášeno 663 držitelů psů.
Kdo určuje výši poplatků za psy?

Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích 
stanoví možnost max. až 1500 Kč za kalendářní 
rok za jednoho psa. Konkrétní částku schvaluje 
zastupitelstvo města vydáním obecně závazné 
vyhlášky. 
Proč byl poplatek za psa drženého v bytě zvýšen 
oproti minulému roku o dvě stě korun?

Poplatek za psa byl zvýšen pouze v ostatních 
obytných domech ze 700,- Kč. na 900,- Kč. Od 
roku 2005 zůstávaly místní poplatky beze změn. 
U obytných domů je problémem venčení psů na 
veřejných prostranstvích. 
Na co se vybrané peníze z poplatků za psy po-
užívají?

Výběr poplatků za psy za rok 2008 činil 
185 000,- Kč. Zavedení realizace schránek pro 
psí exkrementy stála město 40 000,- Kč a další 
nemalé finanční prostředky jsou vynakládány
na průběžné doplňování spotřebovaných sáčků, 
3x týdně se vyvážejí odpadní koše. Známka, 
kterou obdrží držitel přihlášeného pejska, stojí 
v současné době 23,- Kč. Další náklady vznikají 
v záchytných kotcích. Vynaložené prostředky 
převyšují vybranou částku v rozpočtu.
Proč nejsou poplatky rozdělené např. podle 
velikosti psa?

Zákon 565/1990 Sb. velikost psa neřeší a sta-
novení sazby poplatku podle velikosti by určitě 
nebylo šťastné řešení, když pejsek se přihlašuje 
již od 3 měsíců.

Kdo kontroluje, jestli je opravdu každý pes 
nahlášen?

Oznamovací povinnost je na straně poplatníka, 
tedy držitele psa, který je povinen do 15 dnů od 
dovršení psa tří měsíců tuto skutečnost oznámit.
Co se v případě objevení nenahlášeného psa 
učiní?

Určitě máte na mysli toulavého psa. Toulavý 
pes je odchycen MěPO a odvezen do záchytných 
kotců. Veřejnost je informována a náklady s tím 
spojené nese město, pokud se nenajde majitel. 
Jak se osvědčily speciální koše, nad kterými visí 
sáčky určené ke sběru psích výkalů?

Tento pokus již byl zaváděn v minulosti, ale 
očekávali jsme větší poučitelnost. Přesto opětovně 
speciální koše zavádíme, ale jejich používání je 
v lidech. 
Co hrozí občanovi, který po svém pejskovi neu-
klízí výkaly na veřejných prostranstvích?

Při zjištění a prokázání uvedených přestupků 
může být uložena bloková pokuta od MěPO. 
V poslední době byly uloženy blokové pokuty 
ve výši celkem 800,- Kč. Této činnosti se věnuje 
zvýšená pozornost.
Plánují se na příští rok (2010) další změny, co 
se poplatků za psy týče? 

Vytvoření jednotného povinného čipovacího 
systému u psů a v návaznosti na něj zřízení 
národního veřejně přístupného registru psů jsou 
dvě z osmi novinek, které do legislativní podoby 
chystají přinést poslanci. Platnost těchto novinek 
se předpokládá přibližně od 1.1.2010 a samo-
zřejmě se musí promítnout do obecně závazné 
vyhlášky města. 
připravila Lucie Braunová         www.blatensko.com

ZA ČIVAVU STEJNĚ JAKO ZA VLKODAVA
Od ledna 2009 se v Blatné poplatek za psa drženého v bytě zvyšuje na devět set korun za 

kalendářní rok, pejsek držený v rodinném či řadovém domku se zahradou vás vyjde na tři sta 
a ten, kterého byste měli v místních částech Blatné (Blatenka, Čekanice, Drahenický Málkov, 
Hněvkov, Jindřichovice, Milčice, Řečice, Skaličany), by vás stál stovku za rok. 

Říká se, že pes je nejlepší přítel člověka, proč za něj tedy nezaplatit necelou tisícovku (baví-
me-li se o pejscích v bytech), když přináší tolik radosti... Jenže proč vlastně ano? Starosty města 
Blatná pana Josefa Hospergra jsem se ptala na to, proč se poplatek zvýšil, na co se vybrané peníze 
používají, proč se poplatek neurčuje podle velikosti psa a na spoustu dalších otázek, na něž mi 
v zastoupení ochotně odpověděla paní tajemnice Jana Kroupová.

Pomáháme p táčkům

Děti nešidí ani ptáčky u krmítek a po cestě do parku nezapomínáme ani na divoké kačenky.

Ples na ZŠ TGM
Plesová sezóna je v plném proudu, ze všech 

stran nás lákají pozvánky na ten či onen ples. 
Možná právě proto se zrodil nápad uspořádat na 
naší škole ples pro děti. Jedinou podmínkou bylo 
přijít ve společenském oblečení. 

Po počátečním nadšení přišly obavy, zda vůbec 
budou mít děti o takový ples zájem. A co rodiče? 
Jak přijmou tuto nabídku? Ale podle hesla „kdo 
nic nedělá,nic nezkazí“, jsme se pustily do příprav. 
Děti se na všem samozřejmě podílely, protože ples 
dá opravdu dost práce. Děti ze školního klubu 
se ujaly pozvánek a školní družina se postarala 
o výrobu vějířů, ozdobných brček a drobných 
aranžmá. Tombolu připravily paní vychovatelky, 
protože ta byla pro děti překvapením. Na rodičích 
zůstal ten nejtěžší úkol – sehnat vhodné oblečení 
pro malé dámy a pány. 

Konečně tu byla středa 18. února a tedy oka-
mžik, kdy se děti mohly proměnit v elegantně 
oblečené slečny a chlapce. Zatímco starší spo-
lužáci ze školního klubu zdobili jídelnu, mladší 
děti se ve třídách připravovaly. Pomáhaly dokonce 
i maminky, vždyť právě jejich slečna či chlapec 
měli  být ti nejkrásnější. 

V 15 hodin se školní jídelna proměnila v ta-
neční sál. Zaplněna byla do posledního místečka. 
Tuto akci si totiž nechtěli nechat ujít ani rodiče, 
ani vzácní hosté – p. ředitelka M. Šampalíková, 
vedoucí školského odboru p. M. Hájková  a mís-
tostarosta p.B. Navrátil, který nám ochotně přispěl 
dárky do tomboly.

Tanec střídala předtančení, která si připravila 
děvčata ze 3. a 4. třídy, soutěže nebo třeba nácvik 
mazurky. Odpoledne uteklo jako voda a ples se 
chýlil ke konci. Na závěr jsme si schovali už 
zmíněné překvapení – tombolu. Každý si odnesl 
malý dárek a navíc spoustu zážitků z příjemně 
prožitého odpoledne. 

Už druhý den se žáci ptali, zda takový ples 
bude i příští rok. Možná, snad! Třeba se ples 
stane na naší škole tradicí, příjemným zpestřením 
dlouhých zimních dnů. 

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se na 
přípravě plesu podíleli, zvláště pak rodičům. 

Dana Pilná  
vedoucí vychovatelka ŠD

Panevropská�trasa����Praha���Pa�íž�����na�kole�

Vypráv�ní�s�fotografiemi�
Šesták�František��������11.�3.�2009�����v�18.30�hod������

v�t�locvi�n��DDM�Blatná,�Palackého�652�������������� ���������������
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To, které jsem viděla já, bylo zvláště vypečené. 
Čertův švagříček se snažil už po dvanácté najít ve 
společnosti Černofouse, Pudifouse, Kakabouse 
i samotného knížete pekel své poctivé místo 
ve světě, který je ale plný nechvalně známých 

Maxmiliánů Hromadilů, Čeňků Nemastilů či 
Kdouličků.

Půl hodiny před představením vládl v šat-
ně herců relativní klid. Probíhaly poslední 
úpravy kostýmů, krabice s líčidly šla z ruky 
do ruky, tu a tam se ozývaly klidné pokyny 
režiséra Františka Šatavy. Dvanáctá reprí-
za jaksi přirozeně vymýtila klasické zmatky 
a nervozitu, tolik typickou pro generálky a první 
představení. Kolem mě se neustále míhaly drobné 
postavičky malých herců. Čertíci i představitelé 
venkovských dětí pobíhali úplně všude. Plno jich 
bylo v šatně, za jevištěm i v přilehlých chodbách 
mezi jevištěm a hledištěm, které se mezitím plnilo 
malými diváky z Bělčic.

„Kačenka ještě sem, tady je místo a vypněte 
si všichni mobily! Honzíku, necpi se, je tu pro 
tebe místa dost,“ bylo slyšet z úst jedné z učitelek 
těsně za mnou.

Vlevo seděli „vyhřadovaní“ malí i velcí hu-
debníci, vpravo těsně pod jevištěm byla připrave-
ná skupinka malých i odrostlejších zpěvaček.

Zaznívají první tóny, otvírá se opona, štěbe-
tání, smích a nadšené očekávání pomalu utichá. 
Nádherné kulisy, jejichž autorem je výtvarník 
a učitel na zdejší SOŠ František Hajdekr, udělají 
taky své.

Hodný a chudý Petr Maleček, kominík bez 
práce, usíná v kruhu tančících víl…

 „K radostnému tanci se máme,…“ Ohlu-
šující rána přivádí na jeviště Černofouse, 
převlečeného za myslivce. Ten, po krátké 
domluvě, odvádí Petra do pekla. Nikoho tu 
ale v kádích neškvaří, nikdo není mučen, náš 
hrdina tu získává práci a legrační přátele.

Celé peklo se doslova hemží čertovskou če-
ládkou. Brzy upoutá naši pozornost malý čertík 
(Dominik Filaus), kterého Pudifous v jedné 
chvíli málem zašlápne. Naprosto svobodně 
a samozřejmě se tento pětiletý, droboučký herec 
pohybuje po jevišti, kření se, vyplazuje jazyk 
do publika, chvílemi se snad i trošku nudí, a tak 
se šoupe po zadečku směrem k místu, kde by 
měla stát jeho maminka. Když ji v šeru najde, 
zamává a na pár vteřin dokonce seskočí dolů 

do první řady. Na okamžik se zdá, že se v kli-
du posadí a bude se, stejně jako děti za ním, 
v klidu dívat. Když se ale ozve POZOR, z úst 
samotného knížete pekel, rychle skáče na jeviště 
a zodpovědně vypíná maličký hrudníček.

Když se Petr Maleček vrátí do světa lidí, 
získává po své proměně ve švarného jinocha 
královskou dceru Dobroslavu, zatímco její ne-
hodnou, pyšnou a zlou sestru Soběmilu odnáší 
Černofous do pekla.

Svět lidí i víl, prostředí pekla i královského 
zámku, legrační Kašpárek i ministr Babulín, 
dobro i zlo, zkrátka pohádka jak má být.

Není peklo jako Peklo

Zveme Vás na další představení 
v sobotu 14. 3. 2009 

od 19.00 hodin 
a v neděli 12. 4. 2009 

od 16.00 hodin.

Blatenský rodák Jaroslav Průcha, učitel, lout-
kář a v nejlepším slova smyslu osvícený člověk, 
by měl myslím radost. Uplynulo sto patnáct let 
od jeho narození a Čertův švagříček stejně jako 
Krakonošova medicína stále baví malé i velké 
návštěvníky. 

Blatenští ochotníci už mnohokrát doká-
zali, že si lásku svého publika zaslouží, ale 
nové nastudování Čertova švagříčka je po-
zoruhodné i tím, že tu vedle spolehlivého 
výkonu dospělých herců (David Flandera, 
Karel Boček, Antonín Vohryzka, Karel Suchý, 
Jiří Vonášek, Vojta Kovář, Mirka Nová, Ivana 
Semerádová, Dušan Maleček a Václav Cheníček) 
děti baví děti.

Dát dohromady takhle početnou skupinu her-
ců, z nichž většinu tvoří malé děti či dospívající 
omladina, dotáhnout představení bez větších po-
tíží až k závěrečné písničce: „Není nikde v širém 
světě jako u nás v pekle…“, to je husarský kousek 
režiséra Františka Šatavy.

„Jaké to bylo?“ ptám se po závěrečné děko-
vačce malé Lucky z mateřské školky.

„Mně se to ale moc líbilo, to teda jo,“ prohlási-
la nadšeně a pak už její střapatá hlavička zmizela 
v houfu ostatních dětí. 

A kdy je všechny ještě můžeme vidět? V so-
botu 14. března od 19 hodin a v neděli 12. dubna, 
na Boží hod velikonoční, od 16 hodin.     

B.H.

Vlajka pro Tibet aneb 50. let od povstání Tibeťanů proti čínské 
komunistické nadvládě

Dne 10. března si připomeneme již 50. výročí povstání Tibeťanů proti čínské nadvládě v Tibetu, 
která trvá již od roku 1950. Tibeťané i po více než padesáti letech čínské okupace nadále čelí útlaku, 
omezování svobody osobní, svobody slova, názoru, projevu. Bezdůvodné zatýkání a věznění, cenzura 
a omezování tradičních lidových zvyků a přesídlování obyvatel vedou k pokračující „vlastenecké 
převýchově“ ze strany komunistické Číny. Česká republika patří mezi země, které projevují nesou-
hlas s čínskou politikou v Tibetu. Při této příležitosti každoročně zavlají tibetské vlajky na radnicích 
českých měst a obcí. V letošním roce se jedná již o 13. ročník akce Vlajka pro Tibet, jejíž cílem je 
upozornit a poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. V loňském roce tuto akci 
podpořilo celkem 349 měst, obcí, městských částí či krajů. Město Blatná se již tradičně účastní této 
celosvětové akce.

Vaší pozornosti by neměl ujít filmový dokument o českém vztahu k Tibetu: Bardo hodiny smrti, 
který bude vysílán v neděli 22. 3. na ČT2. Tibetu bude věnován i pravidelný pořad Kosmopolis v pátek 
10. 4. na ČT2.                     Václav Cheníček
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JARO 2009 S FPT REALITY BLATNÁ
AKCE BŘEZEN - zprostředkování prodeje Vaší nemovitosti - zdarma!
Máte zapotřebí experimentovat s vlastním často celoživotním majetkem a riskovat nejistý 

výsledek? Nejenže nezískáte něco navíc, ale dokonce můžete o mnoho přijít. 

Aby se tak nestalo, nabízíme Vám rovnocenné partnerství při prodeji pod heslem „VAŠE 
NEMOVITOST – NAŠE ZKUŠENOSTI“. Stanete se součástí celého procesu prodeje a bude 
jej moci aktivně ovlivnit.

Pod odborným dohledem profesionální certifikované stavební a realitní kanceláře s bohatými
zkušenostmi a za bezkonkurenčně výhodných podmínek Vás provedeme celým procesem prodeje 
nemovitosti od nabídkového řízení až do chvíle připsání vysoké finanční částky na Váš účet. Váš
pocit spokojenosti bude růst s vědomím, že jste byli u „toho“!

 

V rámci  - AKCE BŘEZEN ZDARMA – garantujeme
stanovení nabídkové ceny
zpracování kvalitní prezentace Vaší nemovitosti v digitální podobě
zveřejnění prazentace na stránkách Stavební a realitní kanceláře FPT
umístění prezentace na vývěskách Stavební a realitní kanceláře FPT
umístění prezentace na nejnavštěvovanějších placených realitních portálech např.
S reality
Jihočeské reality 
Západočeské reality
spoluúčast při výběru vhodného kupujícího
zajištění sepsání kupní smlouvy
předání nemovitosti

JAKÉ ZÍSKÁTE VÝHODY
  bezkonkurenční cenové podmínky
  bezpečné provedení celým procesem prodeje od A do Z
  zázemí a jistota odborné a zkušené kanceláře
  právní jistota prodeje
  advokátní úschova kupních smluv
  zajištění úschovy kupní ceny
  zajištění financování pro kupující
  sepsání protokolu o předání nemovitosti
  přehlášení elektřiny, plynu, vody
  vypracování daňového přiznání a znaleckého posudku
  garance kvality služeb díky odborné způsobilosti s certifikací

K využití naší nabídky -  AKCE BŘEZEN ZDARMA -  potřebujete pouze:
 - občanský průkaz
 - doklad o vlastnictví nemovitosti

Nabídka se vztahuje na nemovitosti na území města Blatná

Další úvahy
V článku „Malé zamyšlení“ (BL č.2 ze 6.2.) 

jsem tvrdil, že „prasknutí bublin“ (pád komu-
nismu a nynější finanční krize) byla prapůvodně
zapříčiněna obyčejným sobectvím (egoismem).  
O příčinách různého lidského jednání jsem hodně 
přemýšlel a ve všech případech se vyklubal a  pro-
línal jako červená nit právě egoismus. Zištné jsou 
všechny živé bytosti, a to nejen zvířata nebo děti, 
ale i jakkoli civilizovaní dospělí lidé. V zásadě je 
egoismus projevem instinktu přežití Rozumově 
lze také tvrdit, že určité stránky  lidského (i zví-
řecího) chování nelze změnit. Také těžko lze u lidí 
odstranit závist nebo nepřátelství k jiným rasám 
a odlišnému chování (jiný náboženský nebo po-
litický názor, homosexualita a pod). Veškeré dění 
ve vesmíru i v lidské činnosti lze (s nadhledem) 
považovat za úkony, vycházející z egoismu. Je 
jím prodchnut celý vesmír (soudržnost galaxií, 
sluneční soustava), ale též činnost člověka (láska, 
závist, šetrnost, národnostní cítění, touha po věci 
nebo uplatnění a jiné)

Egoismus (čili zákon sebezachování vzniklého 
jedince) provází každého po celý jeho „život“ 
– od zrození po zánik. Vše ve světě (člověk, 
zvíře, nebo atom a galaxie) se chová tak, aby 
– po zrodu – „život“ co nejdéle vydržel, přesto, 
že další zákonitostí je, že vše jednou zrozené, 
též nezbytně jednou zanikne. Základem egoismu 
celků (rodiny, národů, lidstva) je  vždy egoismus 
jednotlivce. Ten vychází ze zvýhodnění vlastního 
uplatnění a vylepšení života uvnitř celku (rodina, 
náboženství, politika..) Projevuje se různými 
formami v naší běžné činnosti. Představuje též 
povahovou vlastnost – hromadění majetku jako 
prostředek k seberealizaci.

Svoji úvahu v BL č. 2. jsem končil výsledným 
poznatkem, že přílišný „socialismus“ (bezohled-
nost komunismu k právům člověka) a také příliš-
ný „liberalismus“ (finanční loupeže bez pravidel)
vedou do pekel… Proti výstřelkům ideologií je 
třeba používat zdravý rozum… Znamená to vždy 
si uvědomovat, že nejsem na světě sám a že pro 
můj egoismus je výhodné semknutí  s ostatními za 
stejným cílem – zvýšení prospěchu pro všechny, 
což přinese i mně užitek. Dobrým příkladem je 
rodinná soudržnost,  výpomoc a podpora  každého 
člena. Hůř působí nesourodá a rozhádaná politika, 
kdy druhá strana zavrhuje pro celek jinak dobrý 
návrh, jen aby neztratila volební příznivce a vede 
tak národ do dob rozpadu starého Říma  svým 
postojem „Po nás potopa“! I v  politice hraje prim 
egoismus a s ním spojená závist. Lidem se slibuje 
(nebo také z národního bohatství rozhazuje), jen 
aby v krátkém období voleb lidé volili nás! Na 
následky se nehledí.

Další oblast  z probíraného „prasknutí bublin“ 
mne mrzí:  Nikdo nebyl potrestán! Bez trestu 
zůstaly bestiality na milionech a milionech ne-
vinných občanů Ruska, Číny, Kambodže a  také 
u nás. A teď přišla další doba darebáků, finančních
banditů, šejdířů a zločinců! Zas miliony lidí na 
celém světě jsou finančně a hospodářsky zruino-
vány, ztratily práci a jejich rodiny strádají.  Nic 
netušící a nevinní lidé trpí pro pár lotrů, kteří pod-
vodně vysáli prostřednictvím bank výsledky jejich 
práce v Americe i v celém světě. Jak to, že  těmto 

lumpům se do jejich bank sypou další peníze od 
již jednou okradených lidí, že nikdo se neptá po 
původcích podvodů a po jejich tricích a nežádá 
spravedlivé odsouzení? Vyvstává otázka, zda je 
na světě spravedlnost  též  pro mocné a  bohaté! 
Proč nebyla dodržována lidská práva v komunis-
mu a proč nemohlo být řády a pravidly zamezeno 
oloupení výsledků práce obyvatel zeměkoule? 
Vždyť vše se může kdykoliv opakovat!

Nakonec  upozorňuji, že ve své knížce „Hle-
dání pravdy“ se zabývám podrobněji egoismem 
i dalšími aspekty  a že je možno ji prohlédnout 
v prodejně Kniha.

F.K.

13. 3. A opět léčivky s oblíbeným  

MUDr. Balounem
N e z a p o m e ň t e :

Každou sobotu v 10,00 hod. senior klub – ře-
šení všech otázek od  vaření po situaci v Číně. 
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Drobné památky Blatenska
Boží muka při rozcestí silnice z Čekanic do Lažan a zaniklé cesty k bývalému Kořenskému 

mlýnu jsou jednou z mnoha památek, zdobících krajinu kolem Čekanic. Jsou zděná, pilířového 
typu, tvořená soklem, pilířem s lucernou a stříškou, původně též zděnou. Při poslední opravě v roce 
2003 byla stříška nevhodně opatřena plechovou krytinou. V mělkých výklencích lucerny bývala 
dříve patrně malba. Dle kroniky obce Čekanice památka pochází z poloviny 18. stol., pravděpo-
dobnější datování může být 1. pol. 19. stol. V kronice je dále uváděno, že dle ústního podání jsou 
zde pohřbeni francouzští vojáci z válek o dědictví Rakouské (1741-42) nebo byla postavena jako 
připomínka morové epidemie v roce 1771. Svoji polohou tato památka mohla být též rozcestníkem 
a orientačním bodem pro poutníka na cestách zdejší krajinou.

Pet
Foto Václav Cheníček, 2009

Kresba prof. Jos. Velenovský, 1. pol. 20. stol.

Pokračování ve vyprávění paní  
Mili  Svobodové

„OKOLO SVĚTA“
Tato vycházka je již skoro zapomenutá. 

Způsobil to zvyšující se silniční ruch na státovce 
z Plzně do Písku. Dnes zde projíždí mnoho aut 
i těžká nákladní doprava. Přesto však vycházka 
„okolo světa“ patří neoddělitelně k blatenským 
vycházkám.

Cesta nás vede přes nohavický most,kolem 
zámeckého parku k železničnímu přejezdu na 
strakonické trati. V okraji parku je postavena 
nová zemědělská škola. Za silnicí mají školní 
pozemky, na nichž studenti zkoušejí první kroky 
v zemědělské abecedě.

Za tratí na někdejší bažině je postaveno ně-
kolik vilek. Říká se tady „V Jezárkách“. Drátěné 
ploty, nově nahozené domky a zahrádky plné 
floxů, růží a jiřin. Je zde taky domek Stázky
Štechové,vrstevnice naší maminky, která nám 
na jaře nechává vejce na naložení.V dětství jsme 
si hrávali s jejími chlapci a chodili jsme na její 
dvoreček obdivovat malá kuřata a káčata.

Silnice se stáčí k Roudeňáku, malému ryb-
níku, který měl být blatenskou plovárnou, ale 
nějak z toho sešlo.  Rybníček je zarostlý rákosím 
a u čapu zabahněný. Pískový břeh a mělká voda 
je brouzdalištěm pro blatenské občánky. Urodné 
bahno vyvezli při prohlubování rybníka na dru-
hou stranu silnice, kde se nově usídlila kolonie 
zahrádkářů. U Ježkovic mlýna se vchází proti 
autoservisu na státovku.Celá cesta je lemována 
stromořadím mohutných, prastarých lip. V červ-
nu lipový květ sladce voní, včely tu mají bohaté 
medobraní. Nebezpečný železniční přejezd na nás 

bliká výstražnými světly. Louky lemující silnici 
vedou do daleka až k lesům, kde hned na kraji je 
myslivna „Lesům Zdar“ Louky jsou  protkány 
sítí odvodňovacích struh, které odvodňují lesní 
rybníky. Tam jsou v komplexu jižních polesí po-
klady blatenského kraje, ptačí rezervace, a sláva 
vodního hospodářství, rybníky Hadí, Pálenec, 
Vitanov, Radov.  

Za železničním přejezdem je lipová alej tak 
mohutná, že tvoří nad silnicí zelenavé loubí.Vlh-
ká, sítinou zarostlá mokřina je obehnána kolovým 
plotem a patří již k zámecké oboře. Tady nachází 
v letním parnu útočiště početné stádo daňků, 
ozdoba blatenského zámku. Za nepřehlednou 
zatáčkou překračujeme po kamenném mostku 
přes potok, který je součástí říček a rybníků 
obklopujících vodní zámek. Po pravé straně je 
bažantnice, oddělená od silnice nehlubokou strou-
hou, která napájí rybník Sladovnu. Po levé straně 
je zámecká obora, která se zvedá do mírného valu 
a v něm jsou vydlabány umělé jeskyně s krápníky, 
spletí tajných chodeb a studánkou. V teplých 
červencových večerech dokreslují čarokrásnou 
náladu světlušky, svatojánci. Svým chladným, 
zelenavým světélkem mile připomenou Karafi-
átovy Broučky.

Na Sladovně hnízdí labutě. Vyvádějí tady svá 
neopeřena, písklavá housata. Vznešeně se kolébají 
na vlnkách rybníka, pátravě zkoumají, zda jsme 
jim nepřinesli kousky chleba nebo raději rohlíku. 
Krmíme labutě a vzpomínáme na událost, která 
zcela zastavila provoz na živé státovce, kdy starý 
labutí pár důstojně a pomalu převáděl svá sotva 
opeřená písklata po silnici až do zámeckého ryb-
níka. Za Sladovnou je křižovatka silnic, odbočuje 
se tu na Zaboří a Strakonice. Končí zde lipová 
alej a začíná Blatná. K blatenskému zámku patří 

lihovar a dříve i pivovar. Na vysokých komínech 
pivovaru mají svá rozčepýřená hnízda čápi. Vra-
cejí se každý rok na svatého Řehoře. Neomylný 
pud je vede na rodnou střechu. Z několika vajec 
se vylíhnou dlouhokrká a nohatá čápata. Staří mají 
plná křídla práce, aby tu chásku uživili .V posled-
ních srpnových dnech se čápi chystají  na dalekou 
cestu. Je třeba mladé vycvičit v letu a tak krouží 
ve stoupajících teplých vzdušných proudech celé 
čapí rodinky ve spirálách vzhůru. Před odletem 
ještě zamávají křídly na rozloučenou.

Odbočujeme ze státovky do města. Znovu 
kamenný most a pod ním pěnivá tříšť pod stavi-
dly. Voda se protáčí v několika vírech a spěchá 
širokým tokem do luk dál k Lapači. Díváme se do 
vířících vln. Pozorujeme velké kapry, kteří tady 
také čekají na nějaký ten drobek, ale nemáme, 
všechno shltly labutě. Příště až půjdeme okolo 
světa, musíme pamatovat i na vás, kapříci, aby 
vás měl náš tatínek na Lapači na udici.

Vstup zakázán, zákaz vjezdu – oznamují zele-
ná vrata Státního rybářství. Nahlížíme tedy přes 
nízkou zídku do zakázaného území, které nás tak 
láká, tady jsou blatenské sádky. Nyní v červnu 
jsou vypuštěné. Na podzim se zaplní slovenou 
rybou. Voda v nich jen vaří a přetéká. Hladká 
těla kaprů prořezávají zdviženými hřbetními 
ploutvemi rozvlněnou hladinu. Dnes je tady klid. 
V kamenných stěnách čtverců prorůstá tráva a na 
vyschlém dně sádek se blýská jen několik šupin. 
Nic k vidění.

U zámecké věže se rozhodujeme, půjdeme-li 
městem nebo zámeckým parkem.  Jednoznačně 
volíme stinnou cestu parkem. Vycházka „okolo 
světa“ je u konce a netrvala déle než ty dvě ho-
dinky.         M.S.

Balada ranního chodce
Po sobotní noci v Blatné,
ticho je jak v kostele.
Po ulicích láhve vratné,
válejí se nesměle.

Šedé stíny malých domků,
pohrávaj si s jitrem.
Co to je? V posedu bobku,
s čouhajícím litrem…

Opilec je to sedící,
snad z cesty domů sešel,
pod bavlněnou čepicí,
snad tvář by někdo našel.

Strkám do něj,“ haló pane“,
„ráno už je nádherné“!!!
Polib mi šos ty křupane,
věty tvořil podivné.

Slova, která na mě hrkl,
nelze ani napsat.
Jen tak si nesměle krkl,
asi mě chtěl nas..štvat.

Poučení z toho plyne,
opilce nech ležeti!!!
Ať si tento klidně zhyne,
sic nám bude chyběti.

F.Ř.
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MVDr.Jiří Šole
Ordinace :  Bohmova 451, 388 01 Blatná , tel. 725 782 788
Na Tržišti 727, 388 01 Blatná , tel. 603 541 555 , 383 42 23 89

Oznamuje rozšíření ordinačních hodin pro malá zvířata:
Pondělí - pátek :  7-8 , 14-16 , 18-20 hodin
               Sobota a neděle , svátky : 8-9 ,  12-14 hodin
Akutní a naléhavé případy, úrazy apod. 24 hodin denně, tel .603 541 555
Na předem dohodnuté návštěvy a zákroky / včetně vakcinací a čipování / 
bude poskytnuta 20% sleva.
Prodej veškerého sortimentu krmiv a chovatelských potřeb pro malá 
zvířata za velkoobchodní ceny.Vzorky krmiv k vyzkoušení zdarma.
Bezplatná chovatelská poradna .

D�m�d�tí�a�mládeže�Blatná�po�ádá�pro�ženy�a�dívky�
�

����������������������������������������������������������������������������������S�e�m�i�n�á���
�

�������F��L��A��M��E��N��G��O�

���������������Základní�seznámení�s�tancem�pro�za�áte�níky�
�

28.�3.�2009��������������10.00����12.00��������v�D�D�M�
�

Lektorka:��Prog.�Tatiana�Krišt�fková,�prof.AMU��
Poplatek:����200�K��
P�ihlášky�v�DDM�

������ �

Vážení spoluobčané a čtenáři, policisté zdej-
šího obvodního oddělení Policie České republiky 
se na Vás opět obracení s žádostí o pomoc při pá-
trání po zatím neznámých pachatelích majetkové 
trestné činnosti, případně po věcech odcizených 
při těchto krádežích, kde se jedná převážně o krá-
deže vloupáním do objektů a motorových vozidel. 
Týká se to zejména níže uvedených případů:

- vloupání do os. automobilu  zn. Škoda Oc-
tavia v Blatné v ul. Nádražní, ke kterému došlo 
v noci z 3. na 4.2.2009, kde pachatel poté ze 
zavazadlového prostoru odcizil 2 ks vysavačů zn. 
Vorwerk a z odkládací schránky přístrojové desky 
pak autonavigaci zn. Tom Tom, vše v celkové 
hodnotě cca 67.000,-Kč

- vloupání do veterinárního střediska v Blat-
né v ul. Spálená, ke kterému došlo rovněž z 3. 
na 4.2.2009, kde pachatel z kanceláře odcizil 
barevný LCD televizor zn. Samsung, notebook 
zn. Fujitsu Siemens, notebook zn. Sony Vio,  oba 
včetně modemu, čímž odcizením věcí způsobil 
poškozeným škodu ve výši cca 80.000,-Kč

- vloupání do vozidla zn. Ford Transit, ke kte-
rému došlo ve večerních hodinách dne 18.2.2009 
na dvoře za obchodním domem “Labuť“, ze kte-
rého pachatel odcizil 2 motorové benzínové pily 
zn. Husqvarna 45 oranžové barvy, benzínovou 
motorovou pilu zn. Johnsered  41 červené  barvy 
a akumulátorovou vrtačku zn. BS  18 SOLI COM-
BI černé barvy s příslušenstvím, čímž  odcizením 
věcí způsobil poškozenému škodu ve výši cca 
51.000,-Kč

- vloupání do vozidla  zn. VW Transporter, ke 
kterému došlo v době od 19. do 21.2.2009 v ul. 
Spálená v Blatné, ze kterého pachatel odcizil 
benzínovou elektrocentrálu zn. Honda v hodnotě 
cca 45.000,-Kč a dvě rozbrusky zn. NAREX 
o průměru kotouče 230 a 125 mm, obě v celkové 
hodnotě cca 15.000,-Kč.

- v obci Lnáře pak vloupání do kovové klece 
v prostoru benzínové čerpací stanice Benzina, ke 
kterému došlo v noci z 21. na 22.2.2009, kde pa-
chatel odcizil celkem 6 kusů 10-ti kilových plných 
propan-butanových lahví za 6.000,-Kč.

V souvislosti s těmito případy je možno se 
s jakoukoliv informací, která by mohla přispět ke 
zjištění pachatelů či nalezení některých odcize-
ných věcí, obrátit na kteréhokoliv policistu zdejší 
policejní součásti či na strážníka městské policie, 
popř. informaci i anonymně sdělit na tel. čísla 
uvedená v předchozím příspěvku - 606796219, 
974237711, 383422005 nebo na tísňovou linku 
158. Nadále i s odkazem na podobné případy 
vloupání zejména do firemních vozidel, ke kterým

docházelo již v loňském roce a tato trestná činnost 
pokračuje i v roce letošním, apelujeme na majitele 
či zaměstnance firem, kteří pro svoji podnikatel-
skou činnost používají různá dodávková či podob-
ná vozidla a v těchto převážejí často velmi drahé 
nářadí a nástroje, aby pokud možno tato vozidla 
parkovali v uzavřených objektech, garážích nebo 
na jiných místech, tak aby byla minimalizována 
možnost napadení těchto vozidel pachateli, kteří 
se mnohdy specializují na stejnou nebo obdob-
nou trestnou činnost. Z předchozích zkušeností 
je zřejmé, že tuto trestnou činnost často páchají 
osoby s pobytem mimo zdejší služební obvod či 
s pobytem mimo okres Strakonice a odcizené zbo-
ží pak mnohdy končí v bazarech a zastavárnách 
v sousedních okresech či se nabízí k prodeji po 
různých restauračních zařízeních.

Právě majetková trestná činnost je nejčastěj-
ším druhem kriminality páchané nejen ve služeb-
ním obvodu Policie ČR v Blatné. V roce 2008 
bylo evidováno policisty oddělení celkem 189 
případů majetkové trestné činnosti z celkového 
počtu evidovaných 299 trestných činů spácha-

ných na teritoriu oddělení od 1.1. do 31.12.2008. 
O krádeže vloupáním se jednalo v 84 případech. 
Řada krádeží či krádeží vloupáním však není 
poškozenými vůbec oznamována z důvodu, že 
šance na odhalení pachatelů v těchto naznačených 
případech je velmi malá. Jedním z negativních 
kriminogenních faktorů, který ovlivňuje z hle-
diska kvantity majetkovou trestnou činnost a její 
objasněnost, je skutečnost, že území zdejšího 
obvodního oddělení sousedí hned s několika 
sousedními okresy, Plzeňským a Středočeským 
krajem a toto území protíná významná komu-
nikace a to silnice I. třídy č. 20 od Č. Budějovic 
přes Písek a dále na Plzeň a dále silnice II. třídy 
vedoucí směrem na Březnici a Příbram a pohyb 
pachatelů různého ražení je tak značný. Pokud 
se týče protiprávních jednání přestupkového 
charakteru zejména podle zákona č. 200/90 Sb., 
o přestupcích, těch policisté obvodního oddělení 
v roce 2008 evidovali celkem 444. I zde nejvyšší 
podíl tvořily přestupky proti majetku, dále pře-
stupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích. V příštím příspěvku se 
krátce zmíníme i o některých novinkách  ohledně 
nové úpravy šetření dopravních nehod.

 npor. Bc. Bohuslav Hřebeček 
vedoucí oddělení

Informace z činnosti Policie ČR,  
Obvodního oddělení Blatná

Na návštěvu 
do parku ne-
chodí děti z ma-
t e ř s k é  š k o l y 
Šilhova na síd-
lišti s prázdnou. 
O kaštany, žalu-
dy a jablíčka je 
mezi zdejšími 
obyvateli velký 
zájem.

V zámeckém parku
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1. 2. 2008 se uskutečnila schůze v domě pe-
čovatelské služby. 

Za přítomnosti pana starosty Josefa Hosper-
gra. Byla nám představena pí. K. Malečková 
- vedoucí sociálního odboru MěÚ Blatná a paní 
Hana Pajdlová, vedoucí charity v DPS, která 
zajišťuje veškeré služby pro starší občany, např.
dovoz a roznášku obědů, různé nákupy a to i mi-
mo Blatnou a také úklid v DPS. S paní Hanou 
Pajdlovou je výborná spolupráce . Dále pan sta-
rosta hovořil o nové výstavbě ve městě a dalších 
akcích na rok 2008. 

Dvakrát se uskutečnila beseda s panem  Fran-
tiškem Šestákem ze Sedlice o jeho cestě na kole  
po Americe. Součástí besedy bylo promítání 
kazet. Obě přednášky se našim seniorům velmi 
líbily.

O bezpečnosti ve městě, zajištění vlastního 
majetku a o chování v nenadálých situacích si 
s obyvateli DPS přišli popovídat  velitel městské 
policie pan Vaněk a jeho kolega. Součástí bese-
dy byla ukázka výzbroje a výstroje příslušníků 
městské policie a rozdali příručky a tísňová čísla 
na policii, hasiče a záchranku. . 

O kulturní vyžití v DSP se stará pan Leroch 
a paní Buzinkayová, za což jim patří velké uznání. 
Zorganizovali např. výstavku řezbářských prací 
pana Lerocha a besedu s panem Olejníkem. 

23. 4. 2008 oslavila krásné 95. narozeniny paní 
Primasová z DPS. Předal jsem jí růži a pogratulo-
val k jubileu,  paní Novotná a vedoucí charity paní 
Pajdlová se postaraly o malé občerstvení. K pěkné 
pohodě zahrál  pan Leroch na harmoniku.  

Nezapomínáme ani na  bývalé obyvatele DPS, 
kteří jsou nyní v domově pro seniory.  

5. 8. 2008 jsem navštívil paní Hálkovou, 
Primasovou a Ančičkovou. Předal jsem jim  růže 
a pobesedoval s nimi. Paní Primasová vyprávěla 
o svém dětství v Lažanech, kde byla vychovávána 
u rodiny Vaněčků za druhé světové války.  Hovoři-
la i o Škvořeticích, na které má také mnoho vzpo-
mínek. Paní Ančičková vzpomínala na období 
druhé světové války, které prožila na Šumavě. Obě 
seniorky a já jsme nejdéle bydlící v DPS. Ženy 
dříve jmenované jsem znovu navštívil v době  
vánočních svátků a popřál hodně zdraví.  

27. 1. 2009 jsem navštívil pana Zelenku, který 
byl převezen ze zdravotních důvodů také do do-
mova pro seniory.

Často hovořím s obyvateli města a DPS o situ-
aci ve městě a jejich názorech. Obyvatelé vesměs 
kladně hodnotí  pracovníky technických služeb za 
vybudování chodníků u polikliniky, nájezd pro 
sanitky. Pěkně je upravený vjezd  a okolí DPS. 
Nový  altán na zahradě je chloubou obyvatel. Dík 
patří panu Hajnovi za stavební dozor a  p. Čejkovi 
J., Čejkovi Z. a Jíchovi J. za zhotovení altánu.  

Velmi dobrá spolupráce je s městskou zahrad-
nicí a jejím týmem. 

O bezpečný provoz naší plynové  kotelny se 
starají p. Hugr, p. Míka ml. a p. Míka st. 

Pochvala a poděkování patří také  panu Luboši 
Tomanovi, který z vlastní iniciativy uklízí chodník 
před DPS. 

Jsem hrdý na to, že se mi podařilo společně 
s velitelem MěP p. Vaňkem a s pomocí MěÚ  
a TS prosadit označení přechodu pro chodce od 

školy T. G. M. k mostu a snížení chodníků pro 
bezbariérový přístup.

Kladně je obyvatelstvem hodnocena práce 
policie ČR a MěP Blatná, zvláště jejich dohledy 
u obou základních škol i jinde.

Bezpečnost dětí z mateřských škol na vycház-
kách je navíc  zajištěna reflexními vestičkami,
které upozorní řidiče na malé chodce. 

ZŠ T. G. Masaryka a budova MÚ se pyšní 
novou fasádou, kterou získala na podzim loňského 
roku. Krásné barvy rozsvítily celou ulici T.G.M. 

Co nám všem znepříjemňuje život je bezo-
hledná a rychlá jízda některých řidičů, jak na 
sídlišti, tak kolem DPS, u Sokolovny, Skaličanská 
a k marketům. 

9. 12. 2008 se uskutečnila v DPS slavnostní 
vánoční schůze, za přítomnosti starosty města 
pana Josefa Hospergra, místostarosty pana Mgr.
B.Navrátila, vedoucí soc. odboru paní Kateřiny 
Malečkové, její zástupkyně paní Markéty Koub-
kové, vedoucí  údržby bytů pana Ounického. 

Všichni nám na závěr  popřáli šťastné a klidné 
svátky vánoční, hodně dárků a zdraví do roku 
2009. Přišla i paní Dana Strnadová s dětmi ze 
školky Vrchlického. Malí chlapci a děvčátka nám 
předvedli  nacvičené vánoční pásmo písní a koled. 

Bylo krásné zaposlouchat se do umění malých 
předškolních dětí, jejich odvaha a upřímnost nás 
všechny okouzlila. Jelikož děvčátka i chlapci byli 
hodní, což paní učitelka potvrdila, dostali osobní 
dárky a vánoční figurky od ing. Havlína a pí. Hin-
zové. Od manželů Jestřábových pak  čokoládové 
Mikuláše. Osobně jsem hovořil s ředitelkou školy 
pí. Havlenovou, která říkala, že děti chodí i na 
jiné kulturní akce ve městě. Například do domova  
pro seniory, vítání občánků  den matek,  aj. Toto 
jsem tlumočil pí. Malečkové, říkala, že to možná 
zavedou jako tradici. 

To pamatuji osobně z dřívějška. 
Jednalo se o tyto malé žáčky ze školky Vrch-

lického:
Barbora Kodýdková, Klára Staňková, Andrea 

Fišerová, Nikola Vernerová, Diana Voborníková, 
Ondřej Bauš, Adam Fous, Adam Korbel, Ondřej 
Krátký, Vítek Říha

Všem jmenovaným patří poděkování za 
krásné vánoční vystoupení od všech obyvatel 
DPS Blatná. 

V souvislosti s vánoční besídkou ještě podě-
kování za krásnou vánoční výzdobu na náměstí 
- vánoční strom, jesličky, barevnou fontánu, aj. 

Foto Magda Jestřábová 
Napsal František Jestřáb

Rok 2008 v Domě pečovatelské služby

General weld s.r.o. 
Sva�ovací technika 
Riegrova 636, 388 01Blatná 

p�ijme do stálého pracovního pom�ru

Elektromechanika/elektrotechnika

Popis pozice: 
Opravy elektrických za�ízení, zejména 
sva�ovacích zdroj�, dále opravy a repase 
sva�ovacích a �ezacích ho�ák� a p�íslušenství. 

Co nabízíme:
��P�íjemné prost�edí v mladém kolektivu
��Motiva�ní finan�ní ohodnocení
��P�ísp�vky na stravování  

Co požadujeme:
��Vzd�lání v oboru elektro (vyu�en/ÚSO/ÚS)
���idi�ský pr�kaz sk. B  
��Odpov�dnost, d�slednost, flexibilita

Pracovišt�: Blatná 
Nástup: Ihned 

Kontakt:
Bohuslav Mokrý, tel. +420 603 539 830
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MVDr. Viktor Stošek
VETERINÁRNÍ STŘEDISKO BLATNÁ

tel. 383 422 389, mob. 603 863 933
e-mail: viktor.stosek@tiscali.cz, www.veterina.blatna.cz

Na  Tržišti 727, Blatná

ORDINAČNÍ HODINY Po - Pá
       7.00-8.00
       8.00-12.00 (vakcinace, prodej léčiv a krmiv - akutní případy po tel. domluvě)
      14.00-18.00
Mimo tyto ordinační hodiny - so+ne na tel.: 603 863 933.

Nové přístrojové vybavení: VYŠETŘENÍ KRVE - krevní obraz, 
biochemické vyšetření - výsledky do 5 min.
 RTG
 DIGITÁLNÍ ULTRAZVUK
 STOMATOLOGIE - ULTRAZVUK NA ZUBNÍ KÁMEN,  
      ZUBNÍ VRTAČKA
 OTOSKOP - vyšetření uší
 ORTOPEDIE - jednoduché zlomeniny, fixace
 DIGITÁLNÍ VÁHY
Další: LARYNGOSKOP, ENDOSKOP, REFRAKTOMETR,  
 GLUKOMETR, AMBU VAKY
Podrobnější informace na: www.veterina.blatna.cz

Sbor dobrovolných hasi�� Pam�tice
po�ádá

HASI�SKÝ PLES
s BABOUKY

20.3.2009 od 20:00 hodin 
v obecním sále na Dubí Ho�e

Vstupné 100 K�.
BOHATÁ TOMBOLA 

P�edprodej vstupenek: Ji�í Bláha  Pam�tice 22  tel. 606709299 

Papír, tužky, štětce a barvy přitahovaly malého 
Pepíka od dětství. Rodiče měli porozumění pro 
jeho koníčka, a tak si budoucí malíř přetvořil kou-
sek místa v zahradní chatce v Blatné za jatkami na 
svůj první ateliér. Tam začínal kreslit a malovat, 
pročítal knihy o malířích, studoval na reproduk-
cích jejich díla a postupně se začal orientovat ve 
světe umění. Těžko dnes říci, zda bylo na škodu, 
že Josefovi nebylo umožněno studovat umělecké 

školy. Ano, nemá sice diplom akademického ma-
líře a téměř až do důchodu pracoval jako autome-
chanik, avšak jeho umělecká tvorba si snad právě 
proto udržela svoji originalitu a bezprostřednost. 
Přesto, že je malíř – samouk a jedinou přiznanou 
školou umění je LŠU v Blatné, je velice spole-

čenský a brzo se postupně seznamuje s dalšími 
výtvarníky – amatéry i profesionály. Velice rád 
například vzpomíná na svého kolegu a rádce Jar. 
Fiedlera, s nímž měl v roce 1969 svoji první spo-
lečnou výstavu v Blatné. Potom již následovala 
řada výstav na krajské i celostátní úrovni. Spřátelil 
se s mnoha výtvarníky např: s manž. Brichcíno-
vými, S. Burdou, M. Janáčkem, M. Konrádem,  
J. Krátkým, Š. Marešem, M. Peškem, V. Plecha-
tým, D. Vaněčkem, 

M. Vondrákem, J. Vydrou, M. Wagnerem a dal-
šími. Rád též vzpomíná  na společnou návštěvu 
s malířem Peškem u rodáka J. Karmazína na 
Akademii výtvarných umění v Praze i na mnohé 
další výstavy a výtvarné plenéry u nás i v zahra-
ničí. V roce 1989 spolu s dalšími jihočeskými 
výtvarníky zakládají výtvarnou skupinu Kruh 89, 
v jejímž rámci dodnes pořádají společné akce.

Josef Synek je velice skromný umělec, jen ne-
rad mluví o sobě a o svých obrazech. Tvrdí, že ty 
mají hovořit samy za sebe. A ony skutečně hovoří 
a nejen za sebe, ale i za svého autora. Já mám tu 
výhodu, že Josefa znám od dětství a jeho obrazy 
od doby, kdy začal vystavovat. Tuším, že jeho díla 
mohou nepoučným připadat naivní, snad dětsky 
prostá, ale tvrdím, a jsem si jist, že Josef má ne-
vyčerpatelnou fantazii, navíc je velice pracovitý, 
citlivý a optimistický. Nelze říci, že upřednostňuje 
některá témata. Dovede namalovat skvělá zátiší 
s květinami, velmi často maluje typické jihočeské 
vesničky, mnohokrát ztvárnil rodné město Blatná 
i zdejší zámek. Nevyhýbá se ani figurální tvorbě.
Určitě má velice dobrý vtah k ženám. Zvláště pů-
vabná jsou na jeho obrazech různá zjevení: dívky 
– andělé. Ale dovede namalovat i vyzývavé dívky 
se sklenkami vína, rozjívené poutnice, Zuzanu se 
starci či krásku se zvířetem. Působivá jsou též jeho 
personifikovaná zvířata. Ať už jsou to ženy jako
kočky či lvice, nebo muži jako psi. V repertoáru 

má i portréty svých známých i vlastní autoportrét. 
Ze svých zahraničních cest přiváží hezké obráz-
ky, plně vystihující charakter navštívené země. 
Zvláště jeho cesty do Francie mu poskytly náměty 
pro krásné oleje s typicky francouzskými městy 
i krajinami. Velmi jímavé jsou též jeho ostrovy; 
malby měst, obklopených vodou.

Stejně tak jako má široký záběr tématický, 
užívá ve své tvorbě různé způsoby. Vyšel ovšem 
z realistického vidění skutečnosti, ale díla z jeho 
pozdějšího období využívají abstrakce: přecházejí 
v nádherně barevně sladěné krajiny s domy, s ryb-
níky, s řekou. Opět se setkáváme v jiné formě se 
skupinami domů, často ve tvaru pětidomí a půvab-
ně očíslovanými domy. Ovšem i zde neustále jeho 
tvorbu provázejí ženské symboly; prozradím, že 
malíř upřednostňuje číslo 3. Také jeho ryby mají 
nápadně ženské vlastnosti:  dovedou být něžně 
milé, ale také nebezpečně dravé. Ze všech jeho 
děl je vidět hravost, kterou dovádí do dokonalosti 
v experimentech se jmény, písmeny, fragmenty 
krajiny i různých strojů, stavebnic a robotů. Tu již 
tušíme příbuznost s picassovským kubismem…

Malíř Josef Synek zcela určitě upřednostňuje 
malbu olejovými barvami, ale stejně dobře dovede 
kreslit, vytvářet díla grafická. Velice zajímavé
jsou i jeho plechové objekty, výrazně tvarově 
i barevně pojaté.

Závěrem bych našemu jubilantovi rád podě-
koval za radost, kterou nám rozdává v každém 
svém obrazu. Jeho díla vykazují mimořádnou 
malířskou invenci, hýří optimismem, vyzařují 
laskavé člověčenství, někdy jsou povzbudivě kri-
tická, ale vždy plná čisté fantazie a obdivuhodné 
moudrosti. Přejeme našemu malíři hodně zdraví, 
aby měl i do dalších let mnoho tvůrčích nápadů 
a těšíme se na další díla, která plánuje Městské 
muzeum v Blatné u příležitosti jeho narozenin 
vystavit v létě v obrazové galerii.

Karel Zíka

Malíř Josef Synek z Blatné pětašedesátiletý
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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 

Provádím opravy oděvů, úpravu délky, 
výměny zipů u všech druhů oděvů, 
šití lůžkovin, závěsů, zaclon, atd.

Blatná, naměstí Miru 101, 
mob. 608 157730.

AUTOŠKOLA – PETR ŘEZÁČ

ŠKOLENÍ  ŘIDIČŮ
Podle § 48. Zákona č.374/2007Sb.  je 
pravidelné školení držitelů prof. prů-
kazu  stanoveno v rozsahu 7 hodin 

v každém roce.
Pro ty, kteří dosud nevlastní profesní 
průkaz řidiče, je vstupní školení v roz-
sahu 140 hod (nad 21 let u C a nad 

23let u D), nebo 280 hod (18-21 let u C 
a 21 až 

23 let u D).

Naše autoškola tyto školící kurzy 
zajišťuje. 

Kontakt: AUTOŠKOLA-Petr Řezáč
Na Obůrce 242

388 01  BLATNÁ
as.rezac@seznam.cz

www.autoskola-rezac.wz.cz
Tel.: 724 023 573

nebo: AUTOŠKOLA PELLA s.r.o.
Volyňská sil. 2     

386 01  STRAKONICE
frnoch@pella.cz

Tel. :  383 321 136

Pronajmu nebytové prostory 
v podkroví domu v ulici Zahrad-
nická 38 Blatná, tel. 602 447 803.

Salon Martina
J.P.Koubka 81,38801 Blatná

Martina Červená
(vracím se po mateřské)

od 31.3.2009
každé úterý
8.00 – 15.00

objednávky na tel:
604/804 635
728/507617

�

…kvalita�ze

zem��bavlny�…

tel.�605�247536

LIKVIDACE SKLADOVÝCH ZÁSOB !
VÝPRODEJ DO 31.5.2009 !!
otev�eno : pond�lí - pátek
9.00 - 12.00      13.30 - 16.00 hod.

tri�ka od 45,00�K���������

polokošile od 70,00�K���������

džíny od 400,00�K������

tepláky dámské 80,00�K���������

ru�ník 30x50 cm 15,00�K���������

ru�ník 50x100 cm 45,00�K���������

osuška 70x140 cm 95,00�K���������

najdete�nás�:

�echova�ul.�1299,38801�Blatná
areál�firmy�S�Transport
sm�r�Skali�any,Mirovice,Praha
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výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:    čt 15 - 18 hod.
     pá 15 - 18 hod.
     so (liché týdny 8-11 hod.)
     nebo po tel. domluvě

Hajany 15  Tel.: 383 420 053
   mob. 604 566 214

�
�
�

����������� � �
�
�
�
� � ��������
�� ������������������������������������
�� ������������������������
�� �������������������������� ����������������
�� ���������������������
�� ��������������������������� ���
�� ����� �����������������������
�� ����������� ����
�� ����������������

�� ������������ ��������� ��������� � ��
����������������������������������

���������������
�������������� ��� ������������������� ��� ������
�
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������

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

Nejnižší ceny povinného ru�ení platné od 1.1.2009 Ro�ní pojistné
 limit pojistného pln�ní
Osobní a nákladní automobily do 3,5t 35/35 mil. K�

Do 1 000 ccm v�etn� nebo na el. pohon 1 343 K�
Do 1 350 ccm v�etn� 1 613 K�
Do 1 850 ccm v�etn� 2 330 K�
Do 2 500 ccm v�etn� 3 601 K�
Nad 2 500 ccm 5 083 K�

Ceny platí pro fyzické osoby starší 40 let s trvalým bydlišt�m ve m�stech a obcích do 90 000 obyvatel 
s bonusem 45 % a v�rnostním bonusem 10 % za sjednané životní pojišt�ní, penzijní p�ipojišt�ní
nebo pojišt�ní majetku a odpov�dnosti ob�an� u Allianz.

Petr Bernas, pojiš�ovací kancelá� v Blatné, Purky�ova  264, tel.: 383 421 001
Provozní doba: Po-Pá 8.00-12.00, 13.00-17.00

Allianz - stojíme p�i Vás

Allianz povinné ru�ení
   St�ední odborné u�ilišt�

BLATNÁ

U Sladovny 671 
                            388 16 Blatná 

Nabízíme provedení t�chto prací:

��veškerou diagnostiku, se�ízení
a opravy osobních a užitkových 
automobil� v�etn� kontroly 
a se�ízení geometrie podvozku 
novou 3D diagnostikou 

��servis klimatizací vozidel 
��m��ení emisí zážehových 

i vzn�tových motor� v�etn� p�ípravy 
vozidel na technickou kontrolu 

��opravy traktor� a zem�d�lské 
techniky 

��základní kurzy sva�ování, 
doškolování a p�ezkušování svá�e��

��stravovací služby 

P�íjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod. 
 na tel. 383 412 335, 383 412 333 

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

Hledám spolupracovnice/spolupracovníky (nejlé-
pe OSVČ) do „vodního“ zahradnictví v Chobotě.  

Nástup březen-duben 2009.
Vlastní doprava a chuť pracovat 

venku podmínkou.
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Program kina březen 2009

Středa 11. března - dům dětí a mládeže 
- 18,30 hod.

BESEDA s Františkem Šestákem
Panevropská trasa PRAHA - PAŘÍŽ na kole

Sobota 14. března - sokolovna - 19,00 hod.
SDO

Čertův švagříček
Předprodej vstupenek v Knihkupectví

Středa 18. března – sál ZUŠ 10,00 hod. 
Čtvrtek 19. března –  sál ZUŠ 17,00 hod. /pro 
veřejnost/

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

Pondělí 23. března – sokolovna  19,00 hod.
Koncert
PETR SPÁLENÝ 
Miluše Voborníková a New Apollo Band
Přijďte si poslechnout nejznámější hity v po-

dání P. Spáleného a M. Voborníkové 
Plakalo Baby, Až mě andělé, Kdybych byl 

kovářem, aj.
Předprodej vstupenek na odd. kultury

 ULTURNÍ KALENDÁRK ˇ
Neděle 29. března – zámek 10,00 – 11,00 hod.

Z JIŽNÍCH ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA 
- projekt u příležitosti předsednictví České 

republiky Radě Evropské unie
V programu vystoupí krojovaná skupina 

z Rožmitálu, zahraje hudba a šťastnou cestu 
poselstvu popřeje hejtman Jihočeského kraje 
Mgr. Jiří Zimola

Pondělí 30. března – sokolovna 8,30 
a 10,00 hod. 

Představení pro MŠ a I. st. ZŠ
APRÍLOVÁ ŠKOLA 
Účinkuje E. Hrušková a K. Hovorková

Připravujeme na duben:

KPH  Janáčkové kvarteto
Druhá kapitola – hrají:V. Zawadská, M Hu-

dečková, D. Prachař, D. Matásek
Předprodej vstupenek 16. 3. na odd.kultury 

od 7,30 hod.
SALVE  CHARITAS 
Koncert žáků ZUŠ
SDO - Čertův švagříček

Art Brno a deset kin v celé České republice 
připravili FILMOVÝ CYKLUS, který obsáhne 
osm kvalitních snímků české, evropské i světo-
vé kinematografie. Bližší informace naleznete 
na zvláštním programu v pokladně kina.

Pátek 6. 3. ve 20:00 hod.
Komedie ČR, 2008, 104 minut, 
SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH 
/Falcon/               premiéra
Nevstoupíš dvakrát do téže chaty. 
Na horách se setkávají někdejší spolužáci, aby 

si zavzpomínali a sami sebe ujistili v tom, že to 
s nimi ještě není tak hrozné, protože ty někdejší 
holky a kluky si stále mají v sobě. 
Vstupné 75,- Kč   Mládeži přístupno

Středa 11. 3. v 19:00 hod.
Psychologický ČR, 2009, 90 minut, 
OCAS JEŠTĚRKY 
/Falcon/            premiéra
Zamyšlení nad životem. 

Vstupné 75,- Kč              Mládeži přístupno

Pátek 13. 3. v 17:30 hod.
Animovaná pohádka USA, 2009, 103 minut, 

v českém znění
BOLT – PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD 
/Falcon/ 
Americký animovaný film o neohroženém 

psím hrdinovi. 
Vstupné 70,- Kč             Mládeži přístupno

Pátek 20. 3. ve 20:00 hod.
Adrenalinový, thriller USA, 2008, 105 minut, 

s titulky

Panevropská�trasa����Praha���Pa�íž�����na�kole�

Vypráv�ní�s�fotografiemi�
Šesták�František��������11.�3.�2009�����v�18.30�hod������

v�t�locvi�n��DDM�Blatná,�Palackého�652�������������� ���������������

�

RALLYE SMRTI 
/Bontonfilm/ 
Jak se uzávodit k smrti. 
Jason Statham v hlavní roli automobilového 

vězeňského thrilleru. Novodobí gladiátoři za vo-
lanty bojových vozů bojují o vítězství (propuštění 
na svobodu), častěji je ale čeká smrt. 
Vstupné 60,- Kč       Mládeži do 15 let nevhodné

Středa 25. 3. v 19:00 hod.
Komedie ČR, 2008, 82 minut, 
VY NÁM TAKY, ŠÉFE
/Bontonfilm/ 
Jak se žije Čechům v reklamní agentuře. 
Česká komedie z prostředí prestižní reklamní 

agentury, vedené schopným managerem Ivanem 
Mrázem, který právě vybírá nové zaměstnance 
do svého týmu... 

Hrají: Václav Vydra, Iva Janžurová, Jan 
Zadražil, Sandra  Nováková, Ladislav Hampl, 
Mahulena Bočanová, Anna Polívková, Pavel 
Šimčík, Jiří Langmajer, David Kraus
Vstupné 70,- Kč        Mládeži přístupno

Pátek 27. 3. v 17:30 hod.
Dětský ČR, 2007, 90 minut, 
KDOPAK BY SE VLKA BÁL 
/Bontonfilm/ 
Konečně film o lásce, který můžete vidět 

s dětmi. 
Hrají: Dorotka Dědková, Jitka Čvančarová, 

Pavel Řezníček, Martin Hofmann, Jana Krausová, 
Matouš Kratina, Marie Boková, Marek Taclík
Vstupné 70,- Kč       Mládeži přístupno

„Senior Club Vrbno“    pořádá

M  D  Ž
Kdy ?      7. března 2009 - 18 00  hodin

Kde ?   Hospůdka   Vrbno
Tato veselice je určena všem ženám, které mají chuť se přijít pobavit, zatančit a zazpívat.

Přítomnost partnerů vítána.
K doplnění ztracené energie poslouží široký sortiment lahůdkových nápojů a .... 

cože ?
Točená strakonická desítka za neuvěřitelných 14 Kč  !!!

O umocnění dobré nálady se postará kapela „ Z Vršku „ a její hosté.
 Pozor !!               Kapacita sálu omezena.

Rezervace míst na tel.:  724 119 332 
Mediální partneři:

Senior Club Vrbno , Jaroslav Červenka , Larix – Toz s.r.o. , Pohostinství - Kilian

„Senior Club Vrbno“    „Senior Club Vrbno“    „Senior Club Vrbno“ pořádá
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K doplnění ztracené energie poslouží široký sortiment lahůdkových nápojů a .... 
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Točená strakonická desítka za neuvěřitelných 14 Kč  !!!

O umocnění dobré nálady se postará kapela „ Z Vršku „ a její hosté.
Pozor !!               Kapacita sálu omezena.

Rezervace míst na tel.:  724 119 332 
Mediální partneři:

Senior Club Vrbno , Jaroslav Červenka , Larix – Toz s.r.o. , Pohostinství - Kilian
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 PORTS
Elitní jezdec SCV Blatná Jakub 

Říha v loňské sezóně byl na 
stupních vítězů jako doma aneb 

Když hvězda padá vzhůru

(pokračování z min. čísla

Neplánované přestávky
Každý sport představuje určité riziko, někdy 

větší, někdy menší, ale vždycky tu nějaké je. 
V případě extrémního jezdectví nepochybně to 
větší a patnáctiletý Jakub to už pocítil na vlastní 
kůži. „Loni na Českém poháru v Praze přede 
mnou upadl jeden ze závodníků a já do něho 
narazil a ocitl se na zemi rovněž“, líčí nepříjem-
né momenty Jakub , „Rád bych pokračoval, ale 
nebylo to možné- zlomil jsem si kůstku v zápěstí. 
Večer mě naši odvezli do nemocnice a lékaři mi 
na šest týdnů zakázali aktivní činnost. Další dva 
týdny zabraly rehabilitační cviky. Naštěstí jsem 
ale v první disciplíně ztratil jen dva závody a v té 
druhé - bikrosu- ani jeden důležitý, takže se mi to 
podařilo dovést do zdárného konce.“

O dost nepříjemnější zranění si na Jakuba 
počíhalo o dva roky dřív, kdy měl v sádře celé 
předloktí. Tehdy došlo k vyřazení na sedm týdnů 
a složitější rehabilitace.

Dobrý start je základ úspěchu
Na závodech je pravidelně startovní plocha 

nabitá k prasknutí a řady nadšenců těsně vyrov-
nané. „Ve finále je to potom taky hodně o štěstí,
v první řadě hrozně záleží na tom, jak se povede 
start“, zdůrazňuje mladý borec. 

Jakub často závodí v zahraničí, loni předvedl 
své umění v Dánsku, Švýcarsku, Nizozemí a dva-
krát ve Francii. Evropský pohár v bikrosu se letos 
kvůli Olympijským hrám posunul už na listopad 
2007. „Jezdí se v sobotu i neděli dvě kola, mně se 
pravidelně daří probojovat do finále. Ve Francii
jsem se do finále dostal jako jediný Čech spolu
se sedmi francouzskými reprezentanty a moc mě 
potěšilo, že jsem dosáhl na třetí místo“, vzpomíná 
krátce na své zahraniční „mise“ česká špička.

Život na cestách není žádný med
Sportovní reprezentace na tak vysoké úrovni 

s sebou nese i stinné stránky. Vedle nemalých 
finančních nákladů především moře času, stráve-
ného na cestách, závodech i trénincích. „Cesta na 
zahraniční přebor obnáší nějakých 1000 až 1500 
kilometrů“, uvádí Jakub Říha , „Odjíždíme už ve 
čtvrtek večer a na zpáteční cestu se vydáváme 
v neděli také večer. Spíme v karavanu v kempu , 
v pátek nás čekají první tréninky, o víkendu závo-
dy. Velké přebory se konají každé tři týdny. Tohle 
cestování je opravdu citelná zátěž, po každém 
návratu domů se cítím úplně vyčerpán. Volného 
času mám s výjimkou zimního období fakt mi-
nimum, hned po vyučování jdu na trénink a po 
večerech se připravuju do školy“, přiznává student 
Střední soukromé umělecké školy, který chce být 
v budoucnosti propagačním grafikem. Jeho snem
je nominovat se na Olympiádu v roce 2012.

Nepostradatelná pomoc
Každý talentovaný sportovec musí mít 

v dnešní době sponzory a pochopitelně kvalitního 
trenéra. Nejinak tomu je i u Jakuba Říhy, který si 
v tomto ohledu skutečně nemůže stěžovat. „Vede 
mě osobní trenér nejlepších českých bikrosových 
hvězd“, sděluje mladý šampión , „Má mě neustále 
pod kontrolou, předepisuje mi na určitou dobu tré-
ninkové plány a na závodech se mnou konzultuje 
další postupy. Co se týče sponzoringu, v první 

řadě mě podporují rodiče. O naturální podporu 
jako oblečení, kola, přilby se mi stará osobní 
manažer slavného jezdce Michala Prokopa. Na 
našich cestách je mi velkou oporou táta, který 
funguje jako mechanik, masér, kuchař a i jako 
řidič, pokud s námi nejede máma“, uculuje se 
Jakub.

Ještě hodně, hodně šampaňského….
Finanční odměny se na prestižních závodech 

dávají jen dospělým jezdcům. Jakub a ostatní 
mladé talenty si odnáší poháry. Vítěz navíc obdrží 
láhev šampaňského, část které podle tradice vy-
stříká na přihlížející. Jakub si tenhle rituál užívá 
často a s gustem: „Zbytek láhve pak vypijeme 
v úzkém kruhu- táta, máma a manažer.“

Epilog
Za svou dosavadní sportovní kariéru nastřádal 

Jakub Říha úctyhodných 180 pohárů, které má 
dílem vystavené ve svém pokoji, dílem u otce 
v rodinném obchodu. V letošním roce čeká na 
mladého borce přestup do juniorské kategorie 
v disciplíně bikros a do elitní kategorie v disci-
plíně fordcros. Tudíž mu začíná nová kapitola 
sportovní kategorie, která mu jistě přinese další 
poháry a další litry šampusu.

Jakub Říha doposud neřekl své poslední slovo. 
A jeho noví soupeři si toho budou brzy vědomi.

Vladimír Šavrda

ko�árky (hluboké i golfky),
autoseda�ky, chodítka, kola, hra�ky...

KOMISNÍ PRODEJ
                       Rádi p�ijmeme do komise seda�ky na kolo i d�t.kola.

ANGLICKÁ MÓDA
       PRO D�TI

- SECONDHAND

PO – PÁ  9:00 – 12:00  13:30 – 16:00 
J.P.Koubka 81, Blatná, Tel: 724773949 

 (v budov� vedle GE Money Bank) 

www.bazar-kocarky.cz

Vážení obchodní partne�i
zveme Vás do sb�rny

Houškova 4, 326 00 Plze�

I�:25221299 DI�:CZ25221299

BLATNÁ
Fügnerova ul.-"U sila" ZZN

Tel.: 777 645 134, 777 960 887
Výkup železných šrot� a barevných kov�

PROVOZNÍ DOBA
Po,St 14,30 - 17,30 hod.

So 9,00 - 13,00 hod.

O Z N Á M E N Í
Vážení občané,
Městský úřad Blatná, odbor majetku, investic a rozvoje, Vás tímto informuje o konání veřejné 

dražby movitého majetku (kancelářský nábytek, nalezené předměty předané Policí ČR).
Dražba se uskuteční dne 11. března 2009 v areálu „STEKO“, ulice Na Tržišti, Blatná. Od 15.30 

do 15.40 hodin si budou moci zájemci prohlédnout nabízený majetek a od 15.45 do 16.00 hodin 
bude probíhat samotná dražba.

za Městský úřad Blatná, odbor majetku, investic a rozvoje
Přemysl Navrátil v.r.

Název     Vyvolávací cena
1 ks psací stůl světlý   200,-
1 ks stůl      80,-
1 ks židle otočná s područkami    50,-
1 ks židle otočná s područkami    50,-
1 ks počítačový stůl     20,-
1 ks malý motocykl JAWA  990,-
1 ks jízdní kolo pánské Favorit  530,-
1 ks jízdní kolo dámské stříbrné  310,-
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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


