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Čtrnáctideník Cena 7,- Kč

Přijďte strávit dva příjemné sváteční dny na zámek a do parku u zámku 
Blatná, kde bude pro vás připraven zajímavý a pestrý program.

Uvidíte hudební a taneční soubory z Německa, Řecka a Švýcarska, ohnivé 
španělské flamingo, několik hodnotných výstav, recital blatenské rodačky
Denisy Neubarthové a několik českých známých zpěváků.

Samozřejmě, že program obohatí i blatenské děti, vystoupí žáci ZUŠ 
i  základních škol a oboje mažoretky z TJ Sokol Blatná předvedou své 
nejnovější  skladby.

Budete mít možnost vyzkoušet si a případně osvěžit své znalosti z historie 
a zeměpisu na modelové trase z Blatné do Bruselu (možná až na konec světa), 
kterou připraví žáci obou blatenských základních škol.

Zlatým hřebem programu bude představení divadla Continuo, které je 
komponováno přímo pro projekt „Z Jižních Čech až na konec světa“.

Součástí víkendu bude i tradiční květnové pamětní shromáždění k vý-
ročí osvobození Blatné americkou armádou s položením věnců a kytic 
u sokolovny.

V prostorách zámku bude zajištěno občerstvení, takže nikdo nebude 
strádat hladem ani žízní. Jsou připravena i vína z celé Evropy.

Přijedou mnozí význační hosté a bude navázáno spojení přímo s Bru-
selem.

Přesný program s časovým rozvržením přineseme v příštích Blatenských 
listech.

Jihočeský kraj, Město Blatná a občanské sdružení Nobiscum Humanitas za významné pomoci agentur RERA a NEBE 
vás zvou na

EVROPSKÝ VÍKEND NA ZÁMKU BLATNÁ
ve dnech 8. a 9. května 2009.
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 KTUALITYA
Blatenská 
fontána

Fontány všeobecně dodávají život náměstím, 
parkům, zahradám, vnějším i volným prostran-
stvím.  

Fontána velice významně slouží pro zavlažo-
vání vzduchu – což je zvláště při velkých vedrech 
více než příjemné. Samozřejmě neslouží jako 
koupaliště i když spodní část blatenské fontány, 
což bylo i záměrem zpracovaného projektu, se 
může, pro jisté osvěžení nohou využít. 

Bohužel někdy se stane, že člověk si neváží 
věcí , které přinášejí většině lidí užitek, a znehod-
notí je (zlomené stromky, posprejované objekty 
atd.) V případě fontány je to její znečištění hlavně 
saponáty. Předpokládáme, že v letošním roce 
nebude tolik pokusů o její znečištění a to díky 
kamerám, které snímají prostory třídy J.P. Koub-
ka. Jen pro zajímavost , fontána obsahuje cca 10 
m3 vody z městského vodovodu, která se musí 
samozřejmě po znečištění vyměnit. Její kvalita de 
facto pitné vody je zajišťována pískovým filtrem,
UV lampou a klasickou bazénovou chemií. Vše, 
co se týká fontány, je zajišťováno Technickými 
službami města Blatná, které mají její chod na 
starost. Náklady na provoz fontány se pohybují 
ročně ve výši cca 20 tis. Kč. Doufáme, že fontána 
v Blatné, která bude spuštěna 1. května 2009, bude 
sloužit k osvěžení a k příjemnému posezení jak 
občanům města, tak jeho návštěvníkům. 

Dále chceme upozornit i na pítko umístě-
né u křižovatky tř. J.P.Koubka a náměstí J.A. 
Komenského, které je napojeno též na městský 
vodovod s pitnou vodou a bude otevřeno rovněž 
1. května.

Za odbor majetku, investic a rozvoje 
MěÚ Blatná

Jaroslav Blovský

Technické služby města Blatné,s.
r.o.

upozorňují na otevření nových prostor 
sběrného dvora od 1.dubna,vjezd z

Šilhovy ulice.
Informace o provozní době,ukládaných 
odpadech lze najít na stránkách města

www.mesto-Blatna.cz.  
(Život v obci - Technické služby ).

Na uvedených stránkách najdete též infor-
mace o skládce odpadů,správě bytů 

a pohřební službě.

ZELENÁ 
ÚSPORÁM

Městský úřad Blatná upozorňuje všechny 
majitele rodinných domů a bytových domů, že 
dne 8.4.2009 vyhlásilo Ministerstvo životního 
prostředí ČR dotační program „Zelená úsporám“. 
Dotační program obsahuje 3 základní programy, 
v nichž se nachází celkem 6 podprogramů čle-
něných podle druhu opatření na úsporu energie. 
Z nich si mohou vlastníci domů, kteří hodlají 
provést některá opatření uvedená v dotačním pro-
gramu, vybrat příslušný dotační titul a po splnění 
příslušných podmínek uvedených v dotačním 
programu mohou od 22. dubna 2009 u peněžního 
ústavu (bank) vyplnit příslušné formuláře, doložit 
příslušné doklady a požádat o dotaci na prove-
dené opatření. O dotaci mohou žádat i vlastníci 
domů, kteří dokončili příslušná úsporná opatření 
po 1. dubnu letošního roku. Na úsporná opatření 
dokončená před 1. dubnem letošního roku se 
dotační program nevztahuje. Veškeré informace 
mohou občané Blatenska získat na úřední desce 
před Městským úřadem Blatná a na webových 
stránkách města Blatná www.blatna.eu  v nabídce 
„Život v obci“, v podtitulu  „Podporované pro-
jekty“ spravovaném odborem majetku, investic 
a rozvoje. Samozřejmě nejaktuálnější informace 
mohou získat na webu www.sfzp.cz.

V Blatné dne 8.4.2009
Ing. Jaromír Formánek, OMIR

TURISTICKÁ SEZÓNA - V PLNÉM 
PROUDU?

Díky překrásnému počasí o letošních veliko-
nočních svátcích se město i zámek Blatná o mi-
nulém víkendu zaplnilo  návštěvníky. Co nového 
jsme pro ně v letošním roce v Blatné připravili?

PŮJČOVNA LODÍ Z NOVÉHO 
STANOVIŠTĚ

Poslední tři roky jste si asi již zvykli, že jsme 
obnovili půjčovnu loděk. V letošním roce jsme 
však změnili jejich stanoviště. Nenajdete je na 
zámku, ale přímo proti „Hospůdce u Bryndů“. 
Otevřeno bude zatím do konce května o víkendech 
odpoledne.

Cena  před sezónou  zůstává stejná, 50. 
Kč/hod.

„NOVÉ“ BISTRO NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU
Také v BISTRU na nádvoří zámku  zazname-

náte změnu. Nový provozovatel vás všechny zve 
k příjemnému posezení s milou obsluhou nejen 
v bistru, ale také přímo na nádvoří. Kromě celé 
řady nápojů nabízí velký výběr sladkých i slaných 
palačinek. Výraznou změnou je nabídka rybích 
specialit. Samozřejmě nebude chybět ani pro děti 
tak oblíbená - zmrzlina! Otevřeno bude zatím 
o víkendech od 10.00 - 17.00. V případě zájmu 
může být zavírací doba prodloužena.

SVATÝ JIŘÍ - OCHRÁNCE VENKOVA
V příštím týdnu, 24. dubna, oslaví svůj svátek 

Jiří - řecky GEORGIOS, což znamená rolník. 
Proto byl sv. JIŘÍ  uctíván jako ochránce  rolníků 
a pastýřů, venkovského obyvatelstva a venkov-
ských rodin. V pražské diecési  se až do roku 1622 
sv. Jiří světil již 23. dubna.V životě venkovského 
obyvatelstva byl tento den všeobecně uznávaným 
kalendářním a hospodářským mezníkem. Sv. 
Jiřím začínala letní polovina roku, na sv. Jiří 
odváděli poddaní jarní platby a naturální dávky 
a od tohoto dne se také zahajovaly obecní pastvy 
hovězího dobytka. K  tomuto datu se váže celá 
řada pranostik:

- Na sv. Jiří, nezašlapou trávu čtyři.
- Sv. Jiří, uživí krávy čtyři.
- Bohatý je syt i na Jiřího, chudý strádá až  

       do novýho.
- Na sv. Jiří, jiřičky již víří.
-Jak dlouho žabka před Jiřím vříská, tak dlou-

ho po Jiřím zima plíská.
Eva Fučíková 

lidové řemeslo

Zámek Lnáře nabízí k pronájmu 
zámeckou restauraci. 

K dispozici od května 2009.

Bližší informace na tel.č.: 
724056335, 603232640
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Z JIŽNÍCH ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA 
- zprávy z cesty

Na titulní straně Průvodní list, který předal hejtman Ji-
hočeského kraje v Blatné 29. 3. 2009 turistům, a který s nimi 
putuje až do Bruselu.

Příchod poselstva na náměstí do Plzně - 1. 4. 2009.

Skupina turistů v průběhu první etapy ve Lnářích. Foto Jan Kurz.

Přihlížecíjí občané v Plzni.

Skupina turistů z partnerského města Vacha na trase první etapy, obrázek je ze 
Tchořovic. Foto Jan Kurz.

Představitelé Klubu českých turistů J. Havelka a J. Stráský v zámku Lnáře 
s erbem rodu Zmrzlíků, kteří seděli ve Lnářích v roce 1465, kdy král Jiřík vyslal 

své poselstvo. Tehdejší vlastník zámku Lnáře Václav Zmrzlík II. krále Jiřího 
z Poděbrad podporoval. 

Předání glejtu starostovi Nepomuku.
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autor výstavy 
Jiří Janků

ČESKÁ KYTARA
Unikátní výstava v Blatné 

Historie firmy Resonet
Zajímalo mne, kdo byl po roce 1945 v Československu u zrodu vývoje 

prvního elektromagnetického snímání a zesilování zvuku pro hud. nástroje. 
Kolébkou vzniku, vývoje a první tovární výroba elektrických hudebních 
nástrojů, snímačů a kytar v Evropě, byla v roce 1947 v Československé 
republice firma Resonet, která měla sídlo v městě Blatná u Strakonic.

Žijícího majitele této firmy, pamětníka doby, kytarového veterána, podni-
katele a význačnou legendární sportovní osobnost, jsem po dlouhém bádání 
po celé planetě pomocí internetu objevil až v dalekém Tichomoří, na ostrově 
Saipan, který je vzdálen dva a půl tisíce km na jih od japonského Tokia.

Někdo prožije svůj život klidně a nenápadně, osudy jiného by vydaly na 
napínavý román, který by se mohl stát podkladem pro film, a to je případ Če-
choameričana pana Ladislava Kořána, kterého jsem požádal o rozhovor..

manželé Vanessa a Ladislav Kořánovi v.r. 2008.

Kdo se první v Československu pokoušel zesilovat zvuk pro hudební 
nástroje?

V poválečném Československu to byla firma PETROF, která podnikla
pokus zkonstruovat elektrické piano před tím, než jsem já přišel na trh se 
svým výrobkem. Petrofův pokus se nikdy nedostal na trh pro vysokou výrobní 
cenu a poruchovost. Jeho snímání zvuku bylo založeno na jiném principu, 
než je elektromagnetické snímání zvuku, na elektronkách. S panem Petrofem 
jsem na toto téma hovořil v roce 1949. Co se týče otázky, kdo vlastně přišel 
s nápadem snímat chvění strun elektromagneticky, vím jen tolik, že se o to 
pokoušel okolo roku čtyřicet šest let vynikající americký kytarista Les Paul 
a pokoušel se vyrobit kytaru snímanou na základě této myšlenky. U nás se 
o to pokoušel inženýr Ferdinand Machálek z Brna. Přišel na to, jak prohnat 
seskupení strun elektromagnetickým polem a my jsme tu jeho nedokončenou 
a nedokonalou ideu potom v Blatné dalším pokračováním vývoje dokončili, 
pro, na tehdejší poválečnou dobu, celkem úspěšný hudební instrument.

Byl ještě někdo jiný, kdo se o to v Evropě snažil?
V mé době však nikdo jiný jak v Československu, tak i v ostatních státech 
Evropy, dle mého nejlepšího vědomí a znalostí, s podobným nástrojem na 

trh nepřišel. Právě díky této skutečnosti jsem byl později úspěšný v jednání 
s panem Nováčkem o prodání licenční výroby mého elektrického piana  
do Kanady a Austrálie - ovšem na druhé straně to byl začátek mého konce 
v bolševické zemi.....

O tom, jak se bolševický režim vyvine, jsme pochopitelně neměli tušení. 
V případě, že bych byl tušil, čeho všeho jsou komunisti schopni, byl bych 
pryč i se svým RESONETEM již koncem února 1948. A  pochopitelně s celou 
rodinou. Ale v té době jsme si všichni mysleli, že ta jejich snaha o uchopení 
moci jim nemůže vydržet ani rok! Jaký to tragický omyl.

To byly podle mne první začátky, vyprávěl p. Kořán, který společně 
s manželkou Vanessou na pozvání naši rodinu navštívil.

Ladislav Kořán a sběratel českých kytar Jiří Janků.

Kdo založil firmu Resonet?
Firma Resonet byla po válce založena Ing. C. Machálkem někdy v roce 

1947. Co se týče začátku, mám ten dojem, že on byl ten technik, který s tím 
nápadem přišel. Dva další pánové, kteří s ním spolupracovali, pan Vycenik 
a ještě jeden, na jehož jméno si už nepamatuji, zřejmě pro něj jen realizo-
vali administrativní založení firmy a následně její prodej. Majitelem firmy
Resonet byl ale Ing. C. Machálek.

Já jsem firmu Resonet, nedokončené piáno a patent – ideu magnetického
snímáni zvuku s pomocí svého tchána koupil na inzerát v roce 1948, od 
výše uvedeného pana Ing. C. Ferdinanda Machálka. Ve firmě Resonet jsem
zaměstnal svého švagra Vladimíra Vlčka jako technika, místo pana Machálka. 
Po prodeji svého patentu a firmy Ferdinand Machálek, kdy jsem se já stal
jediným majitelem firmy Resonet, odjel do zahraničí údajně do BuenosAires
a dodnes o něm už nikdo neslyšel.

Pan Vyceník byl později ve věznici na Jáchymovsku jako politický vězeň, 
ale ne ve spojitosti s firmou Resonet, ale v nějaké jiné akci připravené StB.
Na Váš dotaz, pane Janků, jak se jmenoval ten třetí pán, který byl u založení 
firmy Resonet, uvádím, že pravděpodobně pan Macháček a že se tento pán
zásadně ničím výrazným nepodílel na chodu fy. Resonet, ale vzpomínám si, 
že následně odcestoval do USA do města Cincinati ve státě Ohio.

PROTOTYP - RESONET r. v 1947.

Znáte tohle piano? 
Nástroj, který je na této fotce, je ten původní nedodělaný prototyp Re-

sonet, který jsem s patentem od Machálka koupil. Jak jsem již uvedl, piano 
nebylo zvukově funkční, nebylo dokončeno a vykazovalo mnoho poruch. 
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Tento model měl malé klávesy a dva nedokončené dvojité speciální elek-
tromagnetické snímače.

Po zakoupení tohoto polotovaru a pro jeho vývojové dokončení do 
provozuschopného stavu jsem zaměstnal ve své vývojové laboratoři, jako 
vedoucího vývoje svého švagra, talentovaného technika Vladimíra Vlčka 
z Blatné.

Elektromagnetické snímaní zvuku jsme na pianu dodělali až se švagrem 
technikem Vladimírem Vlčkem. Tento náš prototyp, ale již funkční, jsem 
vystavoval v roce l948 na Plzeňských vzorkových a výstavních trzích. 

Bylo to piano, ze kterého jsme při dalším výzkumu a vývoji vycházeli  
a  kterému jsem já říkal „ta hračka“.  

To byl začátek naší snahy o precizní elektromagnetické zvukové oživení 
piana, na kterém jsme dělali všechna základní měření, a ze kterého vzniklo 
vývojem v roce 1949 naše první dokončené a hrající tří snímačové, šestiok-
távové elektromagnetické piano model RESONET 506.

                Ladislav Kořán ve svých dvaceti třech letech

                                  *23. 11. 1924 v Praze.

Na jakém principu bylo elektrické piano založeno?
 Celá tíha zodpovědnosti za vývoj tohoto stále nedokončeného a výrobně 

naprosto nemožného prototypu „hračky“, zůstala na mně. Vývojová labo-
ratoř mé firmy Resonet (tovární výroba slaboproudých přístrojů a zařízení)
usilovně pokračovala v dalším vývoji na elektromagnetickém snímání zvuku 
a nejdříve dokončila a technologicky k výrobě připravila elektrické piano.

Princip piana Resonet 506 spočívá v elektromagnetické resonanci, která 
zesiluje tón, vyvolaný úderem na strunu. Piano má v sobě zabudované tři 
speciální podlouhlé vřetenové elektromagnetické snímače, „jejichž tunelem“ 
speciálními cívkami procházejí struny. Ladění piána se provádí napínáním 
a povolováním strun.

Resonet 506 měl možnost zapojení ke gramorádiu nebo k zesilovači po-
mocí šňůry a obyčejných „banánků“, jak bylo v té době běžným zvykem. 

K regulaci tónu, případně k jeho modulaci se používalo knoflíků na
rozhlasovém přijímači nebo zesilovači.

Co Vás vedlo k myšlence vyrábět hudební nástroje?
Byla to náhoda, že jsem zrovna v době, kdy jsem jako mladý začínající 

podnikatel hledal atraktivní podnikatelskou činnost, narazil na ten inze-
rát. Jelikož jsem byl od šestnácti roků kytarista, plánoval jsem v případě 
úspěšného dokončení el. magnetického snímání zvuku i ozvučení kytary 
snímači, které ale pracují na trochu jiném principu. A poté zahájit vývoj 
a výrobu dalších elektrických hudebních nástrojů. Ten nápad a rozhodnutí 
ozvučit kytaru přišel někdy v průběhu práce na elektromagnetickém snímání 
zvuku u piana Resonet. Bylo mi jasné, že by to byl v případě úspěchu lepší 
prodejní artikl než-li piáno, které si přece jenom nekupuje tolik lidí jako 
cenově dostupnou kytaru. Naše první vyrobené a zvukově funkční piano se 
šesti oktávami  RESONET 506 jsem prodal v roce 1949. 

Jaké hudební nástroje jste chtěl vyrábět?
Jak jsem již uvedl. Již během vývoje jsem měl v plánu po dokončení 

vývoje elektromagnetického snímače ozvučit akustické kytary, vyrábět 
rozmanité zesilovací pedály a tremolo, zahájit vývoj elektrické kytary a basy 
a ozvučit všechny tehdy moderní strunné nástroje, které se používaly v or-

chestrech, mandolíny, balalajky, housle apod. Ministerstvo průmyslu mělo 
k vystavení živnostenského listu podmínku vybudovat firmu buďto v městě
Blatné, nebo ve Veselí nad Lužnicí.

První elektrické piáno Československé výroby zn. RESONET 506 r.v 1949.

Tímto předváděcím modelem piana prezentoval svoji firmu pan Kořán
v prostorách národního podniku Nový Byt v Praze, společně s pianistkou 
a ladičkou pian, svojí zaměstnankyní, paní Marií Portovou, za účelem obdržet 
povoleni k prodeji piana prostřednictvím národního podniku.

Kdy se začalo piano prodávat? 
V roce 1949 jsem měl funkční výrobek hotový, ale prodávat jsem ho 

nesměl. Rozhodující ale pro mne tenkrát bylo, že technicky náročný vývoj  
elektro-magnetického snímání zvuku se nám podařilo úspěšně dokončit 
a moje první prodejné el. piano Resonet bylo na světě !  

Bohužel, ale pro moji škodu v té komunistické části světa …

První České elektrické prodejné piáno značky RESONET 506 (1949).

Jaké mělo piano technické parametry?
El. piano váží 43 kg, rozměry 50x115 v základně a 16cm na výšku. 

Tento sériový model má levý nožní pedál, který umožňuje nejen zeslabení 
dynamiky, ale i zesilování dynamiky úderu. Vývoj trval od roku 1947  do 
roku 1949.

Blatenská továrna na výrobu elektrických hudebních nástrojů fa. RESO-
NET uvedla pro hudebníky do prodeje tuto na svoji dobu unikátní a převrat-
nou novinku až začátkem roku 1951 za prodejní cenu 13 000 Kč.

Text Jiří Janků
www.muzeumkytar.cz

(pokračování v příštím čísle)
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Martin Cink
Písecká ulice.(areál Mlékarny)
Mobil 603 586 289
e-mail martin.cink@seznam.cz

Akce letních pneu
155/70R13  cena od 720K�          -           165/70R13  cena od 730K�
16570R14   cena od 830K�          -           185/60R14  cena od 870K�
185/65R14  cena od 880K�          -           175/65R14  cena od 860K�
195/65R15 cena od1110K�          -           205/55R16 cena od1630K�
Další rozm�ry a ceny na dotaz osobn� nebo telefonicky 603586289
DÁLE ZAJIŠTUJEM: p�ípravu voz� na technickou kontrolu,karosá�ské práce,
oprava tuzemských i zahrani�ních vozu,odtahová služba non-stop  24h
Prodej levných náhradních dílu s dodáním do 24h,uskladn�ní vašich pneu
Prodej protektoru,bandag,kraiburg.Prodej nových nákladních pneumatik.
Prodej a servis traktorových pneu (Seha,Mitas,Starmaxx,Alliance,Bkt,Ruské)
Pracovní doba: Po - Pa  8:00 - 17:00           So-  8:00  -  11:30

Martin Cink
Písecká ulice.(areál Mlékarny)
Mobil 603 586 289
e-mail martin.cink@seznam.cz

Prodej a servis pneumatik:Nákladní,osobní,stavební a zem

O víně po kapkách – kapka šestá
Víno jako lék

Víno jako lék užívali už staří Egypťané. Řekům je doporučoval Homér 
k dezinfekci ran a Hippokrates nabízel některé druhy vína jako diuretikum 
a na snížení teploty. Národy jižní Evropy pily odedávna víno k běžným 
denním pokrmům. Odkazy o léčivých účincích a duševním opojení z vína 
nalézáme i v Bibli. Réva vinná a víno je zde zmiňováno častěji než jiné 
kulturní plodiny. Víno představovalo v dávné historii životní mízu přírody 
a symbolické spojení mezi vínem a krví přetrvává v křesťanství dodnes.  
První lékařská kniha o víně napsaná francouzským lékařem pochází z počátku 
patnáctého století. Díky obsahu kyselin a alkoholu, které potlačují a ničí škod-
livé bakterie v těle, bylo víno do konce osmnáctého století doporučováno jako 
bezpečnější nápoj než voda a oficiálně užíváno jako lék. Klasická medicína
s vínem počítala až do konce devatenáctého století. Pak začala hromadná 
výroba léků a stále častěji se objevovala varování před negativními účinky 
alkoholu. Lidová medicína má ve svém repertoáru víno dodnes. Pravidelné 
užívání vína v rozumné formě nám udržuje v dobrém stavu cévní stěny. Sku-
piny užívající víno trpí podstatně méně nemocemi krevního oběhu a infarkty. 
Tady bych rád zmínil tzv. „Francouzský paradox“. Francie patří k hospodář-
sky i sociálně nejvyspělejším zemím, což s sebou přináší i zlozvyky a neduhy 
moderního životního stylu. Avšak navzdory konzumaci potravin s vysokým 
podílem tuků a sacharidů, kouření a nedostatečnému pohybu se v této zemi 
vyskytuje nejnižší úmrtnost na srdeční onemocnění. Jedná se o paradox 
způsobený každodenním pitím vína spolu se stravou bohatou na vitamíny. 
Podobně je na tom Itálie a ostatní země s vysokou spotřebou vína. 

 Pravidelná, avšak mírná konzumace vína je prevencí proti onemocnění 
srdce a cév. Lze jí předejít i opakovanému infarktu. Lékaři z francouzské 
univerzity v Grenoblu studovali účinky vína na vzorku 353 mužů středního 
věku (od 40 do 60-ti let), kteří měli jeden infarkt za sebou. U mužů, kteří 
konzumovali dvě skleničky vína denně, se na rozdíl od abstinentů snížilo 
riziko druhého infarktu o 50 %.Nejen ve světě, ale také u nás byly provádě-
ny četné vědecké  pokusy na téma vlivu vína na lidské zdraví. Např. bylo 
zjištěno, že při každodenní večerní konzumaci 0,35 l bílého moravského vína 
(jednalo se konkrétně o Veltlínské zelené 1998) po dobu 4 týdnů významně 
poklesla hladina krevního fibrinogenu, který způsobuje ucpávání věnčitých
tepen. Během pokusu se u sledovaných jedinců také zvýšila krevní hladina 
pozitivního HDL cholesterolu.

Mírná konzumace vína je také doporučována diabetikům. Jak prokázal 
dlouhodobý výzkum Harvardské univerzity, u sledované skupiny se nevel-
kými, pravidelnými dávkami vína snížilo riziko dědičné cukrovky téměř 
o 60%. Ale pozor ! Při  konzumací více než  30 gramů alkoholu denně se 
pravděpodobnost vzniku cukrovky zvyšuje až o 150% !!

Pitím vína se lze ubránit řadě virových onemocnění, která mimo jiné 
způsobují i zánět mozkových blan. Zároveň má víno stimulační účinky na 
nervový systém (vylučováním serotinu). Vědecké studie dokazují, že víno 
redukuje stárnoucí proces mozkových funkcí, zvyšuje intelektuální výkon-
nost, rozvíjí kreativitu a fantazii, zvyšuje přítok krve a přísun kyslíku do 
mozku. Že červené víno svým zvýšeným obsahem železa podporuje tvorbu 
červených krvinek, je obecně známo. Některá vína s vyšším obsahem hořčíku 
zase  působí  antialergicky . Víno rovněž obsahuje množství antioxidantů, 
jejichž účinky proti rakovině byly již prokázány. Srdeční činnost uklidňují 
vína s vyšším obsahem draslíku a nervové vzruchy vína s vyšším obsahem 
fosforu. Celkové uklidnění přinášejí vína přírodně sladká – ledová, slámová, 
bobulové výběry, nebo plná vína červená. V neposlední  řadě má víno příz-
nivé účinky na zažívací trakt, neboť podporuje tvorbu žaludečních kyselin 
a vylučování pepsinu. Červené svým obsahem tříslovin působí dezinfekčně, 
bílá  vína s vyšším obsahem vinného kamene podporují trávení. Lidé se 
sklony k překyselení by měli dát přednost vínu červenému, ostatní si mohou 
dopřát i mladé bílé víno.

Dalšími látkami, které jsou ve víně obsaženy, jsou flavonoidy. Ty pomá-
hají chránit plicní tkáň. Snižují například úroveň škodlivin, které vyvolávají 
chronickou bronchitidu a rozedmu plic. Těmito chorobami trpí především 
kuřáci. Fenolické látky potlačují negativní vliv kouření na plíce. Tyto 
prospěšné látky, obsažené ve 2 dcl vína, však odbourají škodliviny pouze 
z jediné cigarety!

.Nízký obsah kalorií ve víně, které se navíc neukládají ve formě tuku, ale 
mají tendenci se okamžitě spalovat,  to je důvod, proč je víno často doporu-
čováno v nejrůznějších  redukčních dietách. Víno přináší organismu mnoho 

zdraví prospěšných látek a alkohol je dobrým zdrojem energie. Je však třeba 
při výběru  upřednostnit vína s nižším obsahem alkoholu. Alkohol sice na 
jedné straně usnadňuje trávení tuků a dalších látek nerozpustných ve vodě, ale 
tělu dodává energii, kterou by jinak získalo spalováním přebytečného tuku. 
Ale abychom byli spravedliví, je třeba připustit přece jen několik drobných 
záporů.  Tak třeba pití vína na lačný žaludek není zdravé.Tomu je však 
možné jednoduše předejít, když víno doplníme vhodným pokrmem. Horší 
už je to s alkoholem, obsaženým ve víně. Ten např. v kombinaci s antibio-
tiky je nebezpečný, způsobuje závratě a silné nevolnosti. Přemíra alkoholu 
zvyšuje krevní tlak a omezuje tepelnou regulaci. Dlouhodobé nadměrné pití 
vede k nepravidelnostem srdečního rytmu, zánětům slinivky a chronickému 
alkoholismu, způsobuje cirhózu jater. I tady hlavně platí, že všeho moc 
škodí. Vstřebávání vína u žen a mužů je rozdílné. Záleží na tom, jak dokáží 
játra zpracovat alkohol. Rozumná dávka, která  by se neměla překračovat, je 
u mužů 60g alkoholu denně, což je asi 5-6 dcl vína, a u žen, které mají méně 
výkonnou jaterní tkáň, asi 20g alkoholu denně, tedy 2-3 dcl denně. 

Pro lidi, kteří se mají alkoholu vyhnout, jako jsou těhotné a kojící ženy, 
motoristé, alkoholici a lidé užívající některé léky, je řešením víno bez 
alkoholu. Jeho základem je klasické víno, které se zbaví alkoholu, ale za-
chová si chuťové a čichové vlastnosti podobné jako biochemické hodnoty 
klasického nápoje

A ještě něco z lidové medicíny: 
Lidová medicína radí při žaludečních potížích přidat do litru vína 100 

gramů nakrájeného kořene křenu, dvě minuty nápoj vařit a po ustátí scedit.
Užívá se polévková lžíce před jídlem.

Obklady na bolesti hlavy se připraví tak, že se 10 gramů kozlíku vaří 10 
minut v 1,5 decilitru bílého vína. Obklady se přikládají na čelo.

Proti zácpě prý pomůže extrakt z 1,5 decilitru bílého vína smíchaného 
s polévkovou lžící ricinového oleje a špetkou natě bazalky. Extrakt se pět 
minut povaří, scedí a pije nalačno. Naopak proti průjmu zabírá nápoj ze tří 
hrstí sušených borůvek svařených v půl litru červeného vína. Nálev se pije 
vlažný ve dvou dávkách po čtvrt hodině.

Při chřipce svařte ve čtvrt litru červeného vína po jednom dílu květu 
černého bezu, lípy a podbělu. K tomu přidejte list jitrocele, truskavec, mátu 
a dobromysl. Nápoj je možné osladit medem a vypít horký. Pak je ovšem 
nutno ihned ulehnout, protože tato směs vyvolává silné pocení.

Závěrem lze tedy konstatovat, že kromě tvrzení, ve víně je pravda, lze ve 
víně najít i spoustu zdraví prospěšných látek. Nic se však nesmí přehánět, 
a tak pijme vždy s mírou. 

V textu použito zdrojů NVC, Víno Revue  aj.                      
M. Žíla



Ročník 20 (30) Blatná 17. dubna 2009 Číslo 7 / strana 7

Autor

Pavel MotejzíkPavel Motejzík
Ilustrace

Jakub Oubrecht

Podzelenohorská
pohádka

PodzelenohorskáPodzelenohorská
pohádka

PodzelenohorskáPodzelenohorskáPodzelenohorská
pohádka

PodzelenohorskáPodzelenohorskáPodzelenohorská
pohádka

PodzelenohorskáPodzelenohorskáPodzelenohorská
pohádka

PodzelenohorskáPodzelenohorskáPodzelenohorská
pohádka

Podzelenohorská
pohádka

Podzelenohorská
pohádka

Podzelenohorská
pohádka

Existují lidé, kteří odmítají uvěřit, že zkázu 
Titanicu způsobila ledová kra, že se v Roswellu 
nezřítilo plavidlo mimozemské civilizace, či že 
za smrtí Marilyn Monroe nestál Bílý dům. A brzy 
přibudou tací, jenž odmítnou uvěřit, že se na 
Nepomucku mohl odehrát následující příběh. 
A snad budou mít i pravdu.

Jsou jistá tajemství, která se nedají vyslo-
vit.

Podzelenohorská pohádka 
- Přelomový věk

Nový pohádkový příběh z Nepomucka v at-
mosféře skutečných událostí roku 1929. Vychází 
v limitovaném nákladu s omezeným počtem 
prodejních míst.

Autor: Pavel Motejzík, Ilustrace: Jakub 
Oubrecht

Doporučená prodejní cena: Kč 149,-
Zahájení prodeje: sobota 16. května 2009 

v Infocentru Nepomuk, náměstí A. Němejce 126, 
autogramiáda: 9:00 - 11:00 hod.

Otevírací doba Infocentra Nepomuk během 
Svatojánské pouti ve dnech 16. a 17. května: 
9:00 – 15:00 hod.

více informací na www.zelenahora.cz

Pozvánka na 
vycházku za ptáky

Ornitologové (členové České společnosti orni-
tologické a Jihočeského ornitologického klubu - po-
bočky ČSO) ze ZO ČSOP 20/04 Blatná zorganizují 
pro veřejnost 2 vycházky Vítání ptačího zpěvu 2009

Vítání ptačího zpěvu v Blatné
Sraz v neděli 3.5. v 8:00 hod. u Střední odbor-

né školy v Blatné (V Jezárkách). Po nahlédnutí do 
hnízda poštolek pomocí webové kamery vycházka 
blatenským zámeckým parkem a kolem hnízda 
čápů na lihovaru k rybníku Velký Mačkovský. 
Kromě pozorování ptáků a poslechu hlasů naživo 
i z nahrávek také soutěž v poznávání ptáků o ce-
ny a ukázka kroužkování prováděného v rámci 
výzkumu ptačích populací, takže některé ptáky 
je šance vidět zcela zblízka. Brkoslavy severní 
z fotografie doprovázející tuto pozvánku už ale 
uvidíte těžko, jsou to typičtí zimní hosté.

Brkoslav.

Vítání ptačího zpěvu v Strakonicích
Sraz v neděli 10.5. v 8:00 hod. na parkovišti 

před vjezdem k pivovaru ve Strakonicích. Vycház-
ka kolem Otavy po Podskalí a poté k rybníkům 
mezi letištěm a Sousedovicemi (Velkoholský 
a další). Kromě pozorování ptáků a poslechu 
hlasů naživo i z nahrávek také tam ukázka 
kroužkování. 

Na obě vycházky je vhodný dalekohled (bude 
k dispozici i velký stativový) a obuv odolávající 
mírnému vlhku. Ve spolupráci s ČSO pořádá ZO 
ČSOP 20/04 Blatná a členové Jihočeského orni-
tologického klubu. Vedou Petr Pavlík, Jan Černý, 
Petr Louda a Zdeněk Voborník.

Kontakt csopblatna@seznam.cz  Další infor-
mace najdete i na webu www.csop-jc.org/blatna 
kde je připraven i odkaz na přenos z hnízda 
poštolek z domova mládeže Střední odborné 
školy Blatná, který zajišťují pracovníci a žáci 
SOŠ Blatná.

MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ INFORMU-
JE- měsíční statistika z informačních 

radarů – březen 2009   (do statistiky za-
hrnuta pouze vozidla jedoucí rychlostí 

vyšší než 25 km/h.)
Ulice T.G.Masaryka od 00.00 hodin dne 

1.3.2009 do 23.59 hodin dne 31.3.2009:
- celkový počet vozidel která projela touto ulicí 

(oba směry): 72004
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí 

(směr do města-proti radaru): 43894
- celkový počet vozidel která projela touto ulicí 

(směr z města): 28110
- celkově projelo nejvíce vozidel v pondělky 

(oběma směry): 15418
- celkově projelo nejméně vozidel v neděle 

(oběma směry): 5656
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi 14.00 

– 14.30 hodin (oběma směry): 135
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi 

01.00 – 01.30 hodin (oběma směry): 6
- počet vozidel která překročila rychlost 50 km/h 

(oběma směry): 5674 
- počet vozidel která překročila rychlost 60 km/h 

(oběma směry): 810 

- počet vozidel která překročila rychlost 70 km/h 
(oběma směry): 81 

- průměrná rychlost: 40,3 km/h
- nejvyšší rychlost: 96 km/h (17.3.2009 v 19.48 

hodin směrem z města) 

Ulice Písecká od 00. hodin dne 1.3.2009 do 
23.59 hodin dne 31.3.2009:

- celkový počet vozidel které projely touto ulicí 
(oba směry): 156184

- celkový počet vozidel která projela touto ulicí 
(směr do města): 75774

- celkový počet vozidel která projela touto ulicí 
(směr z města-proti radaru): 80410

- celkově projelo nejvíce vozidel ve čtvrtek 
(oběma směry): 29887

- celkově projelo nejméně vozidel v neděli 
(oběma směry): 13038

- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi 13.30 
– 14.00 hodin (oběma směry): 228

- průměrně projelo nejméně vozidel mezi 
01.00 – 01.30 hodin (oběma směry): 24

- počet vozidel která překročila rychlost 50 km/h 
(oběma směry): 66113 

- počet vozidel která překročila rychlost 60 km/h 
(oběma směry): 12921 

- počet vozidel která překročila rychlost 70 km/h 
(oběma směry): 2851 

- počet vozidel která překročila rychlost 
100 km/h (oběma směry): 42 

- průměrná rychlost: 50,6 km/h
- nejvyšší rychlost: 131 km/h (29.3.2009 

v 00.45 hodin směrem do města) 
Velitel strážníků Městské policie Blatná

Petr Vaněk 

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

  


Otvíráme v květnu!
Věci pro malé dětičky

i velké lidičky.
Zákazníci, zákaznice, těšíme se

převelice!
Mrkněte  se na ceny do bazárku za 

Penny.
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Vážení spoluobčané a čtenáři, policisté 
zdejšího obvodního oddělení Policie České 
republiky se na Vás opět obracení s žádostí o po-
moc při pátrání po zatím neznámých pachatelích 
majetkové trestné činnosti, případně po věcech 
odcizených při těchto krádežích. Týká se to zej-
ména níže dvou uvedených případů:

-  dne 3.3.2009 v dopoledních hodinách 
násilné vniknutí do kočárkárny v přízemí  domu 
č.p. 244 v ul. B. Němcové v Blatné a odcizení 
pánského  jízdního kola zn. Author, model Re-
flex-SX,  výrobní  číslo WN4K13873 v hodnotě 
cca 10.000,-Kč

-  v době od 15.2. do 17.3.2009 násilné 
vniknutí do dřevěné kolny u domu č. p. 1158 v 
ul. Rakovnická v  Blatné a odcizení  horského  
pánského jízdního kola zn. Olpran  Domina-
tor, výrobní číslo  108643 v cca 5.200,- Kč,   
trekingového  pánského jízdního kola zn. Heavy 
Tools, model Fobos, výr. číslo LQ 07010602  
v hodnotě cca 6.350,- Kč a opět trekingového 
pánského  jízdního kola, zn. Heavy Tools, model  
Fobos, výr. číslo LQ 07010553 v  hodnotě cca 
5.950,- Kč.

V souvislosti s těmito případy je možno se 
s jakoukoliv informací, která by mohla přispět 
ke zjištění pachatelů či nalezení některých odci-
zených 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, 383422005 nebo na tísňovou linku 
158.

Pro informaci dále uvádíme, že za I. čtvrtletí 
roku 2009 zatím policisté zdejší součásti Policie 
ČR evidovali 80 trestných činů zejména majet-
kového charakteru a 108 přestupků zejména podle 
zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích. V měsíci 
březnu bylo evidováno celkem 33 trestných činů, 
přibližně polovina trestných činů připadá na město 
Blatná. Některé trestné činy jsou projednávány v 
tzv. zkráceném přípravném řízení, kdy se jedná 
zejména o případy trestných činů maření výkonu 
úředního rozhodnutí, řízení vozidla bez řidičského 
oprávnění či ohrožení pod vlivem návykové 
látky v souvislosti s řízením motorového vozidla. 
Ve třech případech byly zaznamenány případy 
vloupání do řadových garáží v různých částech 
města Blatná, kde však způsobené škody nebyly 
nijak vysoké.

Dále si dovolíme upozornit řidiče moto-
rových vozidel, aby měli u sebe při jízdě tzv. 
„euroformuláře“ , resp. tiskopisy záznamu o do-
pravní nehodě, které lze získat u své pojišťovny, 
neboť při dopravní nehodě je povinností účastníků 
dopravní nehody sepsat tento společný záznam 
podle předepsaných kolonek a navzájem jej 
podepsat. Jak je zjišťováno z dopravních ne-
hod, kde je přítomna Policie ČR, málokterý z 
řidičů má u sebe tyto záznamy a zejména pak v 
noční době je nemožné si je nějakým způsobem 
zajistit. V souvislosti s dopravní nehodou má 
účastník dopravní nehody právo od druhého 
účastníka požadovat prokázání totožnosti podle 
osobních dokladů a sdělení údajů o vozidle. Pro 
sepsání tohoto záznamu není důležité, zda se 

Informace z činnosti Policie ČR, Obvodního 
oddělení Blatná

účastníci dohodli na zavinění nehody. Posouzení 
míry zavinění je v takovém případě záležitostí 
příslušných pojišťoven.

Pokud se týče povinnosti hlásit dopravní 
nehodu Policii ČR, tak tato povinnost zde není v 
těchto případech :

1. zjevná škoda na některém ze zúčastněných 
vozidel nebo přepravovaných věcech  nepřesáhne 
100.000,-Kč (laický odhad)

2. nedošlo ke zranění nebo usmrcení osoby
3. nevznikla hmotná škoda na majetku další 

osoby (např. škoda na komunikaci, na budovách, 
na dopravní značce apod.)

Proto Policii ČR volejte, pokud není splněna 
některá z výše uvedených podmínek či nemůžete 
zabezpečit obnovení provozu na pozemní komu-
nikaci. Pokud budou policisté na místo nehody 
zavoláni, přestože jsou splněny podmínky pod 
bodem 1,2 a 3, tito věc krátce prošetří a s viníkem 
nehody pouze vyřeší dopravní přestupek uložením 
blokové pokuty na místě nebo na blok na pokutu 
na místě nezaplacenou včetně předání složenky 
s uvedením výše pokuty. V případě, že viník 
přestupku nebude souhlasit s tímto způsobem 
vyřízení přestupku porušením některého ustano-
vení zákona o provozu na pozemních komuni-
kacích, t. j. nebude se cítit jako viník dopravní 
nehody, bude věc policisty předána do správního 
řízení, a to odboru dopravy příslušného obecního 
úřadu s rozšířenou působností, který rozhodne, 
který z účastníků dopravní nehody je jejím 
viníkem. V podmínkách zdejší součásti Policie 
ČR je příslušným odbor dopravy Městského 
úřadu v Blatné. Policie ČR na místě nehody 
dále provede fotografické zadokumentování
místa nehody včetně poškozených vozidel, a to 
ve všech případech, kdy je na místo účastníky 
nehody zavolána, bez ohledu, zda je věc na místě 
vyřešena uložením blokové pokuty či předána 
do správního řízení. V každém takovém případě 
Policie ČR rovněž potvrdí sepsaný záznam o 
nehodě a jednu kopii tohoto záznamu si ponechá. 
Závěrem je třeba též uvést, že Policie ČR je vždy 
povinna řešit jako dopravní nehodu skutečnost, 
kdy u některého z účastníků dopravní nehody je 
zjištěno požití alkoholu či jiné návykové látky 
před jízdou či během jízdy.

Za Obvodní oddělení Policie ČR Blatná 
npor. Bc. Bohuslav Hřebeček 

Oznámení 
Ředitelství Mateřské školy Blatná, Šilhova a Mateřské školy Blatná, Vrchlického

vyhlašují

zápis dětí pro školní rok 2009/2010.
Zápisy se budou konat 

v úterý dne 28.4.2009 od 8-15 hodin a budou probíhat:
pro MŠ Šilhova: v budově MŠ Šilhova č. 822

pro MŠ Vrchlického: v budově Vrchlického č. 726
v budově Husovy sady č. 746

 
Přerostová Vladimíra, Havlenová Věra

ředitelky MŠ

Poděkování firmě
KOVO Kasejovice
Nový pomocník v kuchyni  Mateřské 

školy Šilhova Blatná
Pro školní jídelnu naší Mateřské školy vyrobila 

a darovala  firma  KOVO  Kasejovice nerezový
vozík. Pro paní kuchařky se stal  neocenitelným 
pomocníkem. Slouží při převážení těžkého nádo-
bí, hlavně hrnce s polévkou, neboť jídlo se vydává 
přímo na třídách. 

Firmě  KOVO Kasejovice a všem, kteří se 
podíleli na nápadu a výrobě nerezového vozíku,  
patří veliký dík. 

Děkujeme také za nabroušení kuchyňského 
náčiní

zaměstnanci MŠ

 Městský úřad Blatná informuje

Přerušení provozu správních 
a dopravních evidencí ve dnech 

4. až 7.  května 2009
Z důvodu změny informačního systému správ-

ních a dopravních evidencí, které bude provádět 
Ministerstvo vnitra, od pondělí 4. května do 
čtvrtka 7. května nebude možné: 

- provádět jakékoliv změny v evidenci vozi-
del. V uvedených dnech tak nebude moci odbor 
dopravy vyřizovat žádosti týkající se registru 
vozidel. Ostatní dopravní evidence (např. řidičské 
průkazy) budou fungovat bez omezení

- přijímat žádosti o e-pasy ani je předávat žada-
telům. Ostatní správní agendy (evidence obyvatel, 
občanských průkazů, cestovních dokladů - bez 
biometrických údajů) odboru správního budou  
fungovat omezeně, bude možné pouze přijímat 
žádosti na papírových formulářích bez možnosti 
dalšího zpracování.

Děkujeme za pochopení.
Hana Valachová, Ing. Jan Valášek 

MěÚ Blatná
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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

Krize
Příčinou krize je především morální bída. 

Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné 
přelomy samy od sebe. To, čemu jsme si zvykli 
říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mrav-
ní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský 
úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, 
kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze 
sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto 
omylu. V postavení, v němž se nacházíme, 
nepotřebujeme žádných geniálních obratů 
a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska 
k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepod-
porovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat 
hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, 
co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat 
a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, 
žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. 
Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, 
technickými zásahy, finančními a úvěrovými 
ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní 
a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem 
a osobním příkladem. 

Výrok Tomáše Bati z roku 1932

Víte, že nemusíte u  Vašeho auta měnit olej?
A motor nebude mít vůbec žádné opotřebení? 

Víte, že můžete jezdit s podstatně menší spotřebou paliva?
Víte, že můžete zvýšit účinnost Vašeho kotle?

Víte, že jedna osoba může hrát čtyřručně?
Víte, že si můžete zkusit sami bagrovat?

Víte, že nemusíte ani malý výkop dělat ručně?
Víte, že nemusí docházet k onemocnění chřipkou, k bolení zubů, páteře a kloubů?

A to bez medikamentů ?
 

B l a t n á   tel.:  723 937 221

Prodám větší byt 2+1 
v Blatné,možno i s 

garáží.
  Tel.607 680938

Pronajmu byt 3 + 1 s 
balkonem  zařízený.

Telefon : 736 219 855

Pronajmu byt 3 + 1 v 
Blatné s balkonem, 

zařízený
tel.: 736219855
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MVDr.Jiří Šole
soudní znalec v oboru veterinární medicina

soudní znalec v oboru ekonomika, ceny a odhady zvířat
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 případy,úrazy apod. 24 hodin denně – tel. 603 541 555

Na předem dohodnuté návštěvy a zákroky /včetně vakcinací/ je vždy poskytována 
20% sleva
Možnost se nezávazně informovat o aktuálních cenách léčiv a běžných chirurgic-
kých zákroků / vakcinace, čipování,kastrace apod./
Ošetření  zdarma – pro chovatele  malých zvířat,kteří se momentálně nacházejí 
v tíživé finanční situaci.
Prodej kompletního sortimentu krmiv a chovatelských potřeb pro malá zvířata za 
velkoobchodní ceny. Vzorky krmiv k odzkoušení zdarma.
Bezplatná chovatelská poradna.

VÝUKA, DOUČOVÁNÍ, KOREKTURY 
TEXTŮ

PhDr. J. Mlsová
- výuka základů latiny pro zdravotnické  

a humanitní obory
- doučování českého jazyka ( základní 

škola, střední škola, příprava na vysoko-
školské studium)

- korektura textů (např. bakalářské práce, 
diplomové práce)

kontakt: 605 476 129

     Tane�ní kurzy 2009 
          tane�ní sezona zá�í – prosinec 2009

�  Kurz spole�enského tance a výchovy pro mládež 
�  Tane�ní pro dosp�lé
�  Lady kurz – latinsko-americké tance pro sólo ženy

Zápis do všech kurz� od 1.dubna 2009 
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 

     Tane�ní kurzy 2009 
          tane�ní sezona zá�í – prosinec 2009

�  Kurz spole�enského tance a výchovy pro mládež 
�  Tane�ní pro dosp�lé
�  Lady kurz – latinsko-americké tance pro sólo ženy

Zápis do všech kurz� od 1.dubna 2009 
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 
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Autodílna AMK Blatná
Riegrova  773,   388 01  Blatná

Tel:  383 422634
Mob: 603 732 579

P r o v á d í m e :

► Pneuservis, včetně dodání pneumatik   

     různých značek

► Vyhledávání a odstraňování elektro-

     nických závad diagnostikou Bosch

► Veškeré mechanické opravy vozidel

► Roční servisní prohlídky vozidel

► Karosářské práce

► Lakování vozidel

► Prodej míchaných autobarev a lakýr-

     nických potřeb

► Příprava vozidel na STK

► Výměna olejů, chladicích kapalin

► Montujeme tažná zařízení

*Billiard bar Blatná, Sadová 308 (pod Pusťákem) 
začíná s jarní nabídkou atraktivních piv:* 

*....ochutnej pivo z malých, českých pivovarů.... * 

Jedná se vždy o skutečné, nepasterované, nefiltrované české pivo. 
Milovníkům skvělého českého piva nabídneme dopředu, jaké pivo a z ja-
kého pivovaru bude. Speciální pivo budeme točit každý týden od úterý 
14.00 do vyprodání. (Program bude v Blatenských listech a reklamních 
letácích vždy na 3-4 týdny dopředu, aby si každý vybral svoji specialitu. 

Obzvlášť zajímavé piva budeme i opakovat) 
V provozovně bude propagační materiál tak, aby návštěvník pronikl do 
tajů právě nabízené speciality. Točit se bude výhradně do skla 0,3 litru, 

nejde o spotřební pivo, ale o opravdové speciály . . . 
1.týden od 31. března točíme*: **PURKMISTR **pivovarský dvůr Plzeň* 

* VIŠŇOVÝ SPECIÁL - *Klasický ležák s příjemnou višňovou chutí, 
doladěnou vůní višňového dřeva a mandlí.** 

2.týden od 7. dubna točíme: *: **PURKMISTR **pivovarský dvůr Plzeň* 
* PŠENIČNÉ PIVO PÍSAŘ -* Vrchně kvašené pšeničné pivo, charakteris-
tické svojí ovocnou složkou, bývá zejména v letních* *měsících příjem-

ným osvěžením.** 
3.týden od 13. dubna točíme*: **PURKMISTR **pivovarský dvůr Plzeň* 

* OD PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ SPECIÁL 15* 
Klasický ležák s příjemnou chutí. Nechte se překvapit 

na Velikonoce. 
TYTO SPECIÁLY JIŽ MÁME OCHUTNANÉ, NEVÁHEJTE PŘIJÍT NA 

DALŠÍ..... 
4.týden od 21. dubna točíme: *: **PURKMISTR **pivovarský dvůr Plzeň* 

* BORŮVKOVÉ SPECIÁL *12 Krásná vůně s dlouhým ovocným akcen-
tem **lesních 

plodů mnoho konzumentů překvapí. 

5.týden od 28. dubna točíme*: **PURKMISTR **pivovarský dvůr Plzeň* 
* MANDLOVÝ SPECIÁL 12* 

*Velmi zajímavá chuť piva mandlový speciál osloví skupinu 
znalců piva, kteří rádi degustují speciály. ** 

* 
6.týden od 5. května točíme: *: **PURKMISTR **pivovarský dvůr Plzeň* 

* ČERNÝ BEZ 12*** 
Již po prvním napití vás vůně a chuť ujistí, že černý bez nejde nepoznat. 
Zajímavá medová, ovocná vůně s dlouhým dozníváním si najde určitě 

své obdivovatele. 
NA OCHUTNÁVKU, POSEZENÍ I VENKOVNÍ 
ZAHRÁDKU PRO DĚTI I DOSPĚLÉ VÁS ZVE 

* B i l l i a r d b a r B l a t n á*

Na severozápadním okraji obce Buzice 
poblíž lokality Nový Dvůr stojí zajímavá pa-
mátka. Na monumentálním soklu je umístěn 
tradiční litinový kříž s korpusem Krista. Na 
první pohled je zřejmé, že se jedná o dva od-
lišné prvky. Zatímco litinový křížek je běžnou 
dílenskou prací z 2. poloviny 19. století, tak 
mohutný kamenný, bohatě profilovaný sokl 
bez datace je určitě starší. Velice připomíná 
podobný sokl pod sochou sv. Floriána před 
děkanstvím v Blatné, datovaný do roku 1766. 
Na takové sokly bývaly umísťovány sochy 
nebo mohutnější kamenné kříže. Na památce 
u Buzic se patrně setkávají dvě století, 18. 
a 19. Přestože je památka v poměrně dobrém 
stavu, zasluhovala by ošetření. Na závadu je 
nepořádek kolem ní. 

Pet
Foto Václav Cheníček, duben 2009

Drobné památky Blatenska

Secesní sál hotelu Prácheň

nabízí originální reprezentativní prostory pro 
konání

SVATEB, firemních akcí a večírků, kongresů, 
oslav...

Kapacita sálu až 150 osob dle uspořádání 
+ balkón

Akce - při objednání svatby do konce května- 
svatební apartmán ZDARMA

*  *  *  *  *  *  *  *  *
K o n t a k t : 

Strakonická 152, Horažovice
www.hotelprachen.cz 

777 337 308 (rezervace sálu)

- dále u nás najdete 
- ubytování v hotelu 3+, restauraci / pizzerii

s originální pizzou na pizzu, kavárnu
a letní zahrádku

SVATEB, firemních akcí a večírků, kongresů, 
oslav...

Kapacita sálu až 150 osob dle uspořádání 
+ balkón

Akce - při objednání svatby do konce května- 
svatební apartmán ZDARMA

*  *  *  *  *  *  *  *  *
K o n t a k t : 

Strakonická 152, Horažovice
www.hotelprachen.cz 

777 337 308 (rezervace sálu)

- dále u nás najdete 
- ubytování v hotelu 3+, restauraci / pizzerii

s originální pizzou na pizzu, kavárnu
a letní zahrádku
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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

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

Tel.: 383 422 426
mobil: 607 760 407

Te l . :  3 8 0  4 2 3  6 3 4
m o b i l :  6 0 7  7 6 0  4 0 7

�

…kvalita�ze

zem��bavlny�…

tel.�605�247536

LIKVIDACE SKLADOVÝCH ZÁSOB !
VÝPRODEJ DO 31.5.2009 !!
otev�eno : pond�lí ,st�eda,pátek
10.00 - 12.00      14.00 - 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 DO 
„VODNÍHO“ ZAHRADNICTVÍ V CHOBO-
TĚ. CHUŤ PRACOVAT VENKU VLASTNÍ 

HLAVOU A RUKAMA NEZBYTNĚ NUTNÁ! 
PODMÍNKOU VLASTNÍ DOPRAVA. 
NÁSTUP DUBEN - KVĚTEN 2009. 

IVANA BEŇOVÁ 777 150 232

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.

Pronajmu nově adaptovaný byt 3+1 v Blat-
né, blízko centra. Byt se nachází v činžov-

ním domě se zahradou, klidné místo.
Tel.: 725 782 788

NEJLEVNĚJŠÍ
VRTANÉ
STUDNY


603959292
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Program kina duben 2009

Úterý 21. dubna – zámek 19,00 hod.
Závěrečný koncert KPH
JANÁČKOVO  KVARTETO
Miloš Vacek – 1. housle
Vítězslav Zavadilík – 2. housle
Jan Řezníček – viola 
Břetislav Vybíral – violoncello 
Janáčkovo kvarteto navazuje na nejlepší 

tradice české a moravské hudebnosti a je častým 
hostem na zahraničních pódiích. 

Středa 22. dubna – sál ZUŠ 10,00 hod. pro 
školy
Čtvrtek 23. dubna – sál ZUŠ 17,00 hod. pro 
veřejnost

KONCERT  ŽÁKŮ  ZUŠ
Čtvrtek 23. dubna – sokolovna 8,30 a 10,00 
hod. pro školy

SALVE  CHARITAS
Vystoupení mentálně postižených   

Sobota 25. dubna – zájezdové představení 
–  Divadlo Broadway – 14,00 hod. 

 „ADÉLA  JEŠTĚ  NEVEČEŘELA“
Odjezd autobusu od ubytovny Tesly v 7,30 

hod.
OBSAZENO

Sport: 
Neděle 26. dubna 

Silniční cyklistický závod

„MEMORIÁL  CHRISTIANA  BATTAGLII  
o pohár starosty města Blatné“
Start  v 10,30 před restaurací „Jubileum“ na 

blatenském vlakovém nádraží
Účast profesionálních jezdců!
Doprovodný program: Blatenské mažoretky, 

exhibice na jednokolce v podání Petra Beneše 
– rekordmana roku 2007

Pořádá Sdružení cyklistické všestrannosti

Středa 29. dubna – zimní stadion 8,30 hod.
HOKEJBAL  PROTI  DROGÁM  2009
Okresní kolo tradičního celorepublikového 

turnaje základních a středních škol
Pořádá hokejbalový oddíl TJ Blatná Datels ve 

spolupráci s ČMSHb

Připravujeme na květen:
Evropský víkend – zámek

Jarní Blatenské hudební slavnosti – zámek 

Školní akademie – ZŠ TGM  

Koncert Petr Kolář – zimní stadion
– předprodej vstupenek 15. 4. na odd. kultury 

od 7,30 hod.

Výstavy

 ULTURNÍ KALENDÁRK ˇ

Pátek 17. 4. ve 20:00 hod.
Sci-fi, thriller USA, 2008, 102 minut, s ti-

tulky

DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ
/Bontonfilm/
Mysleli jsme, že Země je naše. Byla to chy-

ba.
Film Den, kdy se zastavila Země je volným 

remakem klasického stejnojmenného filmu z roku
1951, který natočil  Robert Wise. Nové podoby 
se ujal Scott Derrickson. 
Vstupné 70,- Kč     Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 22. 4. v 19:00 hod.
Melodrama Austrálie, USA, 2008, 165 minut, 

s titulky
AUSTRÁLIE
/Bontonfilm/              dvojprogram
Nicole Kidmanová a Hugh Jackman. 
Anglická aristokratka z Londýna odjíždí do 

Austrálie. Chce usvědčit svého muže, o kterém 
je přesvědčena, že ji podvádí. Záminkou pro její 

cestu se stává záchrana farmy, kterou v Austrálii 
zdědila. 
Vstupné 65,- Kč      Mládeži přístupno
Neděle 26. 4. ve 20:00 hod.

Komedie USA, Velká Británie, 2008, 110 
minut, s titulky

JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL A ZŮSTAT 
ÚPLNĚ SÁM
/Bontonfilm/
Novináři nemají lehký život. 
Jak se bulvární žurnalistikou propracovat ke 

kariéře i lásce. 
Vstupné 60,- Kč     Mládeži do 12 let nevhodné
Středa 29. 4. v 19:00 hod.

Drama, krimi USA, 2008, 142 minut, s ti-
tulky

VÝMĚNA
/Bontonfilm/              dvojprogram
Hledání ztraceného syna. 
Kriminální melodrama o hledání cesty ke 

spravedlnosti. Vrátí se ztracený chlapec ke své 
matce? V hlavní roli Angelina Jolie. 
Vstupné 60,- Kč      Mládeži do 15 let nevhodné

MEMORIÁL SE ZE ZÁVAŽNÝCH
DŮVODŮ NEKONÁ!!!

REALITY BLATNÁ - Dr. KERNDL,
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny Tesly Blatná)

17 let praxe na realitním trhu!

Vybráno z nabídky:  Blatná dům s prodejnou a třemi byty  - 4.500.000.-Kč,
Blatná prvorep. vila - 3.290.000.-Kč, Mečichov chalupa - 1.485.000.-Kč,

Lnáře stavení - 599.000.-Kč, býv. hájovna u Blatné - 1.705.000.-Kč,
Lom původní usedlost - 2.800.000.-Kč, Paračov u Bl. chata - 485.000.-Kč,

Tchořovice RD s  hostincem - 905.000.-Kč.
Byty - Blatná 3+1, Vrbno 3+1 se zahrádkou, Chanovice 1+1,

Radomyšl 2+1 (ceny dohodou). Komerční a rekreační pozemky v Blatné,
pozemky ke stavbě RD v Blatné a Mečichově.

Pronájem - kanceláře a komerční prostory v centru Blatné.
 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, odhady, úvěry, ...)
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 PORTS

Mateřské centrum Kapřík už přivítalo 
své první návštěvníky!

Ve středu 8. dubna si přišly maminky 
a děti (malí kapříci) poprvé pohrát do nového 
mateřského centra. Vzhledem k nadcházejícím 
velikonočním svátkům jsme tento den pojali 
jako „velikonoční středu“. Kapříci zdobili 
bramborovými tiskátky papírová vajíčka, 
z vyfouklých vajíček vyráběli panáčky, za-
zpívali si také oblíbené písničky a naučili se 
velikonoční říkadlo. Samozřejmě si v herně 
pohráli a nezapomněli ani na svačinu. 

Malých kapříků se sešlo opravdu hodně 
a některým se ani nechtělo domů, jak se jim 
v našem rybníčku líbilo. Doufáme, že se i na-
dále budeme setkávat v tak hojném počtu.

Těšíme se na Vaši návštěvu každou 
středu od 9 do 11 hodin v Mateřském centru 
Kapřík.

Více o nás na www.mckaprik.estranky.cz

TJ SOKOL Blatná
Kalinovo náměstí 580, 388 01 Blatná

ve spolupráci s TJ Blatná zve širokou 
sportovní i laickou veřejnost na tradiční 

blatenský sportovní svátek

MEMORIÁL 
JANA 

JANOVSKÉHO 
2009

který se koná v sobotu 16. května 2009 na 
letním stadiónu v Blatné. Závod je určen pro 
registrované i neregistrované běžce z  řad dětí 
i dospělých, zkrátka pro všechny, kteří chtějí 
strávit krásné dopoledne v příjemném prostředí 
nově zrekonstruovaného letního stadiónu či zá-
meckého parku.

Stránky závodu:
http://www.tjsokolblatna.cz/memorial

Propozice:

Termín závodu:
Sobota, 16. května 2009, 8.00 hod. 

Místo konání: Blatná, letní stadión 
Startovné: Dobrovolné 
Registrace: Osobně před závode (Osobně 
nejpozději 15 min. před startem dané kategorie)

Technické zázemí:
• Toalety 
• Šatny 
• Úschovna zavazadel 
• Umývárny

Povrch tratě
Tartan / lesní cesta (Mapy tratí na www.tjso-

kolblatna.cz/memorial ) 

Časový rozvrh:
Viz. rozpis kategorií a časový rozvrh.

Pravidla:
• Každý závodník je odpovědný za svůj fyzic-

ký i psychický stav 
• Závodí se za každého počasí 
• Závodník může startovat ve své, dále o stu-

peň, nebo o dva stupně vyšší věkové kategorii 
• Organizační výbor si vyhrazuje právo na 

změny časového harmonogramu startů jednotli-
vých kategorií .

• Na tratích jsou zakázána kola, motocykly 
a jiná vozidla.

Vyhlášení výsledků:
• Kategorie žáků 10.15 - 10.30 hod. 
• Kategorie dospělých 12.00 – 12.30 hod.

Odměny:
První tři závodníci v dané kategorii obdrží 

diplom a medaili.

Ubytování:
Po předchozí domluvě s ředitelem závodu.

Rozpis kategorií a časový rozvrh

Kategorie Věk Rok narození Disciplína Start 

Předškoláci chlapci + dívky 3 r. a mladší 2005 a mladší 60 m 9.00

Předškoláci chlapci 4 – 5 let 2003 – 2004 100 m 9.05 
Předškoláci dívky   100 m 9.10 

Přípravka žáci 6 – 7 let 2001 – 2002 400 m 9.15 
Přípravka žákyně   400 m 9.20 

Nejmladší žáci 8 – 9 let 1999 – 2000 400 m 9.15 
Nejmladší žákyně   400 m 9.20 

Mladší žáci I. 10 – 11 let 1997 – 1998 800 m 9.30 
Mladší žákyně I.   600 m 9.40 

Mladší žáci II. 12 – 13 let 1995 – 1996 1000 m 9.50 
Mladší žákyně II.   800 m 10.00 

Starší žáci 14 – 15 let 1993 – 1994 1000 m 9.50 
Starší žákyně   800 m 10.00 

(Vyhlášení výsledků kategorií žáků 10.15 – 10.30 hod.)

Dorostenci 16 – 17 let 1991 – 1992 2700 m 10.30 
Dorostenky   1600 m 10.45 

Junioři 18 – 19 let 1989 – 1990 2700 m 10.30 
Juniorky   1600 m 10.45 

Ženy 20 – 34 let 1974 – 1988 3000 m 11.00 
Veteránky 35 let a starší 1973 a starší 3000 m 11.00 

Muži 20 – 39 let 1969 – 1988 5000 m 11.30 
Veteráni I. 40 – 49 let 1959 – 1968 5000 m 11.30 

Veteráni II. 50 – 59 let 1949 – 1958 5000 m 11.30 
Veteráni III. 60 let a starší 1948 a starší 5000 m 11.30 

(Vyhlášení výsledků kategorií dospělých 12.00 – 12.30 hod.)

(Orgánizátor závodu si vyhrazuje právo na změny.)

Jan Janovský byl náčelníkem Sokola Blatná od roku 1935. V roce 1942 byl zatčen gestapem a ze-
mřel v roce 1943 v Osvětimi. Závod v přespolním běhu na jeho počest se běžel poprvé v roce 1946. 
Po roce 1948 v duchu  potlačování sokolské tradice se závod postupně změnil na závod v brannosti. 
K obnovení memoriálu jako památky na umučeného Jana Janovského došlo až po obnovení Sokola 
po roce 1990.
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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


