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Čtrnáctideník Cena 7,- Kč

Pátek 8. 5. 2009
 10.00 zahájení u sokolovny, položení věnců  
   k pamětní desce americké armády, projevy

 10.30 – 11.00 průvod od sokolovny do zámku
 od 11.00 program v zámku:
      Blatenské mažoretky, ZUŠ Blatná, ZŠ TGM 
      a ZŠ JAK Blatná do 15.40
 15.45-16.30 hudební soubor z Roggwilu 
   (Švýcarsko)
 16.35-16.50 video z cesty poselstva do Bruselu 
 17.15-17.25 vstup politiků
 17.30 sázení stromu v parku
 18.00-19.00 Žalman
Současně proběhne ve výstavní síni Bavorovského paláce 
vernisáž výstavy o knize „Evropa“.
Od 19.00 bude na nádvoří předvádět Petr Stupka ukázky a 
ochutnávky evropských jídel a nápojů.
Současně bude v koncertní síni od 19.00 recital Denisy 
Neubarthové „Cesta Evropou“.
Ve 20.00 bude desetiminutový vstup pro politiky – video-
-zdravice, následovat bude koncert P.R.D.I.

Program „Evropského víkendu“ na zámku Blatná
Vyvrcholením bude představení divadla Continuo na ná-
břeží před zámkem od 21.30.
Po celý den mohou návštěvníci ochutnávat evropská vína  
a navštěvovat výstavy obrazů J. Karmazína,  fotografií  
J. Marušky, obrazů z Kypru a obrazů a výrobků obyvatelek 
z Mačkova.

V zámeckém parku představí děti z obou blatenských ZŠ 
své evropské projekty. 

Sobota 9. 5. 2009
 13.00 zahájení na nádvoří zámku

V průběhu odpoledne vystoupí mažoretky Prezioso, zatan-
čí řecká krojovaná skupina, zahrají členové Mladé dudácké 
muziky ze Strakonic a opět kapela z Roggwilu. Závěr bude 
patřit blatenským rockovým skupinám.

I v sobotu budou nabízena vína z celé Evropy a proběhnou 
besedy jednak s autorem severských fotografií Janem Ma-
ruškou, jednak s blatenským cyklistou Františkem Šestákem 
o jeho cestách.

Memoriál Jana Janovského 2009 – již 16. května!
XV. ročník Memoriálu Jana Janovského startuje již v sobotu 16. května 2009 v 8.00 hod. na letním stadiónu. Závod je 

určen malým i velkým běžcům, dále všem, kteří chtějí svojí účastí a fanděním podpořit aktivní závodníky.
Pořadatel se omlouvá za chybný rozpis věkových kategorií uveřejněných v předchozím vydání BL, kdy nebyl změněn 

aktuální rok. Rozhodující zůstává věk startujícího.
Přijďte všichni – těšíme se na vaši účast!

http://www.tjsokolblatna.cz
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 KTUALITYA

Připomenutí
To je název obrazů blatenského malíře Jindřich KRÁTKÉHO, člena Unie výtvarných umělců 

v Plzni v Muzeu středního Pootaví ve Strakonicích. Kvalitní barevný plakát s reprodukcí mistrova 
plátna „Vítkův kámen“ zve a láká všechny příznivce výtvarného umění k návštěvě Jelenky stra-
konického hradu.

Vernisáž výstavy za přítomnosti 
umělce se koná ve čtvrtek 30. dubna 
2009 v 16 hodin.

K výstavě promluví renomovaná 
znalkyně mistrova díla Ph.Dr. Jana 
Potužáková. V hudební části vystoupí 
kytarové duo Pavel Půta a Andy Seidl.

Výstava potrvá od 1. května do 30. 
června 2009. Otevřeno je denně mimo 
pondělí od 9.00 do 16.00 hodin. Nenech-
te si ujít opravdu nevšední umělecký 
zážitek mezi díly význačného umělce, 
který jak rozsahem, tak i originalitou 
a hloubkou své tvorby patří mezi špičku 
umělců jižních a západních Čech.

Pokud by vám výstava ve Strakonicích unikla, budete ji mít možnost shlédnout ještě v galerii 
Městského muzea v Blatné od 8. července do 23. srpna 2009 denně mimo pondělí od 9.00-12.00 
a od 13.00-16.00 hodin. Vernisáž v Blatné se bude konat 7. července 2009 v 18.00 hodin a hostem 
výstavy bude Stefan Stangl z Německa se svými skleněnými plastikami.

Text a foto Karel Zíka

Mistr Jindřich Krátký se svým obrazem z cyklu „Planety“.

Zelená úsporám
Městský úřad Blatná tímto navazuje na článek 

o možnosti čerpat dotace na zateplení domů. 
Od jeho zveřejnění v minulých Blatenských 
listech došlo k některým změnám a doplněním 
původních informací. Především je třeba všem 
zájemcům zdůraznit, že žádosti o dotace na za-
teplení domů nevyřizují obecní úřady, ale od 22. 
dubna krajské pobočky Státního fondu životního 
prostředí (SFŽP) a od května též vybrané peněž-
ní ústavy (banky). Zájemci o dotaci naleznou 
aktuální informace o dotacích na zateplení na 
webových stránkách www.zelenausporam.cz , 
seznam autorizovaných inženýrů a techniků, kteří 
jsou oprávněni zájemcům vyhotovit příslušnou 
dokumentaci, na webu www.ckait.cz. Podrobné 
informace poskytnou žadatelům krajská praco-
viště SFŽP, která jsou otevřena pro veřejnost 
v úterý a ve středu od 8,30 do 12 hodin a od 13 
do 17 hodin. Kontakt na jihočeské pracoviště 
SFŽP je 371 03 České Budějovice, Mánesova 3a 
, telefony: 387 203 857 a 386 351 995. 

V Blatné dne 24.4.2009
Ing. Jaromír Formánek, OMIR

 Městský úřad Blatná informuje
ZRUŠENÍ  plánované odstávky provozu 

správních a dopravních evidencí
Ministerstvo vnitra ruší plánovanou 

odstávku provozu správních a doprav-
ních evidencí, která se měla uskutečnit ve 

dnech  4.  – 7. května 2009. 
Informační systémy registru vozidel, evi-

dence obyvatel, občanských a cestovních 
průkazů budou fungovat bez omezení.

V Blatné 24. dubna 2009
Hana Valachová, Ing. Jan Valášek

S chladnými dny  se v následující dekádě už 
definitivně rozloučíme. Přichází MÁJ - měsíc ži-
votodárného vegetačního období - nejkouzelnější 
měsíc v roce. Proto je spojen s bohatou lidovou 
pranostikou:

- Máj zdravým skýtá života a mnohé slasti 
a nemocným na neduhy léky a masti.

- Slavík zpívá v háji, až za tepla v máji.

- Aj, aj, aj přišel máj, teplý, ale hladový.

- V máji nám jasný den šíří, když páni a panny 
mají spolu procházení, do zahrady i do vinice,  
do sádku i do štěpnice. (Pranostyka sedlská, rok 
1676)

- Velká chladna o Jakubu, nesou osení zá-
hubu.

- Na SVATÉHO KŘÍŽE NALEZENÍ (3.5.), 
nepřekvapí ochlazení.

OPRAVA - PŮJČOVNA LODÍ - ZAHÁJENÍ 
SEZÓNY - 50 Kč/30 min.

Omlouváme se všem čtenářům za chybně uve-
dený poplatek. Cena za půjčení jedné lodě zůstává 
opravdu stejná jako v loňském roce 50,- Kč, ale 
za půl hodiny, nikoli za hodinu, jak jsme uvedli 
v minulých listech.

Počasí přeje a přímo láká k projížďkám po stří-
břité hladině v okolí zámku. Májové svátky jsou 
před námi. Znovu opakujeme, v letošním roce 
je nové stanoviště PŮJČOVNY LODĚK - proti 
„Hospůdce u Bryndů“. Provoz  zatím o svátcích 
a víkendech odpoledne.

HOSPŮDKA U BRYNDŮ bude otevřena 
zítra,  v pátek 1. května. Nezbývá než  si přát, aby 
nám počasí bylo i nadále nakloněno.

Eva Fučíková
lidové řemeslo

Žáci ZUŠ v Praze
Svátky jara slavili žáci blatenské Základní 
umělecké školy v Praze na Staroměstském 
náměstí.

Příchod jara - jednoho z nejkrásnějších ob-
dobí v roce, se již tradičně a velkoryse oslavuje  
v Praze na Staroměstském náměstí. Nechybí 
zde bohatá jarní výzdoba náměstí  s kvetoucími 
stromy, velikonočně ozdobená vajíčka, stánky 
s nabídkou  různých jarních produktů, a to vše 
pod názvem „Velikonoční trhy“. 

Pořadatelé nezapomínají, že k oslavě svátků 
jara patří i staročeské lidové zvyky, a to zejména 
v dětském podání. K této jarní pohodě již tradič-
ně přispívají svými hudebními dovednostmi žáci 
Základní umělecké školy z Blatné. 

Vystoupilo zde šest souborů v různém nástro-
jovém obsazení, sólisté a dua. Předvedli, co se 
naučili ve škole a posluchače nadchli krásnými 
písněmi a skladbami. Tradičně velmi zaujali 
krojovaní Blatenští dudáci, kteří opakovaně 
s velkým úspěchem zahráli a zapívali známé 
jihočeské písně. 

Předvedli i skladby, které mají připravené do 
Ústředního kola celostátní soutěže ZUŠ ve hře 
na lidové nástroje v Kyjově,  kam po vítězství 
v krajském kole postoupili.

Dále zahrály dva soubory zobcových fléten,
posluchači se zaujetím slyšeli sedm částí „Pištba 
pro krále Holce“ od Jaromíra Havlíka, soubor 
Asonance Revival s lidovými písněmi z brit-
ských ostrovů. V sólové hře se představili ve hře 
na dudy dvě nejmladší dudačky  Zuzana Plechatá 
a Tereza Klímová, které se též připravují na 
vystoupení v Ústředním kole soutěže.

Ondřej Šimsa, 9ti letý akordeonista, zahrál 
a zapíval několik lidových písní. Jeho výkon si 
od posluchačů vysloužil dlouhotrvající potlesk. 

Dvouapůlhodinový program žáků byl dopl-
něn hudbou v moderním stylu skupinou Silence 
a Epidemie v poprockovém žánru. Závěr vystou-
pení k oslavě příchodu jara ukončila dudácká 
muzika v lidovém tónu s přáním, abychom se 
na Staroměstském náměstí po roce opět sešli 
a oslavili důstojně další příchod jara. 

Martin Škanta, ředitel školy
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Soutěžní sezóna ještě nezačala, ale PREZIOSO Sokol Blatná už sbírá 
první ocenění. Dne 24. 4. sokolská župa Jihočeská vyhlásila nejúspěšnější 
sportovní oddíly za rok 2008. V kategorii žákyně se absolutním vítězem 

staly mažoretky PREZIOSO z Blatné. 
Nádherný zlatý pohár převzala za skupi-
nu kadetka Lucie Hosnedlová. Cenu za 
nejlepší sportovní kolektiv v Jihočeském 
kraji udělovala výběrová komise na zá-
kladě úspěchů v uplynulém roce 2008. 
PREZIOSO Sokol Blatná během tohoto 
roku získalo titul mistra a vicemistra Čes-
ké republiky i Evropy v sóloformacích. 
Velmi kladně hodnoceno bylo především 
4. místo na Mistrovství Evropy v Pol-
sku, které vybojovala formace kadetek 
s hůlkou.

PREZIOSO Sokol Blatná předvedlo 
svůj um také na společensky významném 

plese v Peci pod Sněžkou. S novým sólem zde vystoupila loňská mistryně 
Evropy Evelyne Augierová.

Mažoretky PREZIOSO TJ Sokol Blatná převzaly cenu 
za nejlepší sportovní kolektiv v jihočeském kraji!

Srdečně Vás zveme na naše vystoupení
 k příležitosti oslav Dnu Evropy 9. 5. 2009 do prostor blatenského 

zámku. 
Uvidíte naše nejnovější sestavy. 

Těšíme se na Vás, Vaše PREZIOSO

Naše velká radost.

Cenný pohár.

Václav Neckář  
a Evelyne  Augierová.

Pohár předává 1. místostarosta ČOS 
bratr Oldřich Lomecký.

PROGRAM MATEŘSKÉHO CENTRA NA KVĚTEN 2009
Každé pondělí a středu od 9.00 – 11.00 hodin

PRAVIDELNÝ PROGRAM
6.5.    „MAMINKY SLAVÍ”
            - výroba dárečků pro maminky
13.5.     „DEN ZOUBKŮ”
             - Pohádka o zoubkách 
             - výtvarné práce se zubní pastou
             - zubní kartáčky s sebou  
20.5.     „Kytičková středa” – práce s vodovkami, lepení
              Pohádka „O SEMAFORU, KTERÝ NECHTĚL CVIČIT”
  - hrají děti ze školy J. A. Komenského
27.5.       DEN DĚTÍ
       M I M O Ř Á D N É  A K C E
11.5.     „PÉČE O PRVNÍ ZOUBKY” 
  beseda s odbornicí  na zubní hygienu v MC od 17.00 hodin
15.5. – 17.5.   JARNÍ BURZA oblečení, dětských hraček a potřeb
  15.5. 16.00 - 18.00   příjem věcí
  16.5.  9.00 - 11.00 a  14.00 - 17.00   PRODEJ
  17.5. 16.00 - 18.00   výdej neprodaných věcí
18.5.   Navazující beseda s porodní asistentkou - „NEBOJME SE PORODU 2” v 17.00 hodin v MC
Více informací najdete na www.mckaprik.wz.cz 
Email: mckaprik@seznam.cz          MC Kapřík 
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autor výstavy 
Jiří Janků

ČESKÁ KYTARA
Unikátní výstava v Blatné 

Historie firmy Resonet

Pokračování z minulého čísla
Mělo piano nějaké příslušenství?

Především jsem rád pane Janků, že se Vám fotka mého prvního piana 
RESONET 506 líbí. Zasílám Vám fotografii nástroje, který byl předveden
na generálním ředitelství národního podniku Nový Byt v Praze, jenž měl 
mít na starosti distribuci všech mých pozdějších výrobků. Při předvádění 
tohoto piana byl přítomen pan Petrof z Hradce Králové, který měl zhodnotit 
kvality mého výrobku. Zřejmě to posoudil dobře, soudě z toho, že n. p.  Nový 
Byt měl o distribuci výrobku zájem. Bohužel si nepamatuji přesně cenu ani 
výrobní ani prodejní. Vypadlo mi to z paměti. Celkem jsem dodělal a prodal 
první sérii, což bylo deset stejných kusů modelu 506.

Příslušenství k pianu byl nožní přepínač, který měl dva pedály a propo-
jovací šňůra. Myslím, že mám dokonce někde (ale kde?) i fotku již funkčně 
dokončeného pedálu Resonet - Tremolo. Podívám se po fotce nožního 
přepínače a když tak Vám ji pane Janků, pošlu.

Jedno piano koupil zpěvák Rudolf Kortés - vlastním jménem Rudolf 
Kraisinger - do orchestru Karla Vlacha, vlastně jeho žena v Praze na Petrském 
náměstí, a další se prodalo do Piešťan na Slovensko, o dalších už nevím.

Kde měla fa. Resonet sídlo a výrobní prostory?
První moje provozovna, výroba a vývoj pian byl umístěn v zadní levé části 

budovy Blatenského lihovaru č.p. 314 v městě Blatná u Strakonic ve dvou 
velkých nebytových místnostech, mohlo to být tak kolem 200 m2 plochy. 

Následně jsem v ulici V Jezárkách v Blatné u Strakonic (je to níže  
uvedená budova, ve které má dnes sídlo Dřevokov Blatná, a.s.), nechal 
postavit dřevěnou montovanou budovu (typ protektorát), do kterého jsem 
vše přestěhoval a moje nová provozovna nesla název Resonet.

Jaké jste měl další plány?
Můj švagr, vývojář a konstruktér Vladimír Vlček z Blatné, byl velice 

dobrý, cílevědomý a poctivý technik. Co se ale obchodu týkalo, to jsem 
musel udělat sám. Ale s tím jsem počítal. Jenom ten vývoj byl mnohem delší 
a nákladnější, nežli jsem počítal, a proto jsem chtěl prodat licenční výrobu 
do Kanady a Austrálie. A tím to vlastně pro mne končilo, jelikož bolševici 
pro to pochopení neměli....

Po návštěvě Karla Vlacha v naší provozovně v Blatné jsme si plně 
uvědomili, že by to všechno mohlo být úplně převratné. Hlavně právě pro 
orchestry, jako byl ten Karla Vlacha, který velice kladně komentoval naše 
snažení. Rozhodnutí pokračovat ve vývoji snímačů a kytar, padlo již po 
úspěšném dokončení výroby prvního el. piana, které již ale nebylo pouze 
hračkou, ale byl to funkční hudební nástroj.

V roce 1947-49 byl v Československu vývoj elektromagnetického sní-
mání a zesílení zvuku na pianu díky panu Ladislavu Kořánovi a Vladimíru 
Vlčkovi dokončen a funkční výrobek byl připraven k prodeji. Započatý 
vývoj elektromagnetických snímačů Resonet pro akustické kytary se stal 
základním pilířem pro další vývoj legendární elektrické kytary Resonet 
Grazioso, která nese jméno po firmě a dokončila etapu elektromagnetického
snímání zvuku. 

V malé továrně v městě Blatná u Strakonic se od roku 1949 – 5 ve firmě
Resonet majitele pana Ladislava Kořána vyrobilo celkem osmdesát pět kusů  
pian modelu 506. 

Kdo ví, spekuluji, ale možná se tento atraktivní československý model pi-
ana v této době stal někomu ve svobodném světě předlohou pro další výrobu. 
O deset let později, někdy začátkem roku 1962, se začalo v NSR prodávat 
našemu československému el. pianu Resonet podobné, jinak ale technicky 
řešené, velice oblíbené legendární americké piano Fender Rhodes.

Pokračovaní 
V příštím pokračování Vás seznámíme s dalším osudem Blatenské firmy

Resonet a s další částí životního příběhu a osudu jejího majitele, legendárního 
československého prvního výrobce elektrických hud. nástrojů, pana Ladi-
slava Kořána, který se přestěhoval do USA a nyní částečně žije v Kalifornii, 
nebo na ostrově Saipan v Tichomoří u Japonska. 

Na pozvání autora výstavy, pana Jiřího Janků, přicestuje tato le-
gendární osobnost do České republiky na vernisáž unikátní výstavy 
– Česká kytara, která bude zahájena v 18,00 hod v Městském muzeu 
v Blatné dne 5. května 2009. Největší historická unikátní světová výstav-
ní expozice českých kytar bude vystavena ve svém rodišti od 6. května 
do 28. června 2009.

Text JIŘÍ JANKŮ
www.muzeumkytar.cz 

Logo a pedál zn. Resonet.

Objekt Blatenského lihovaru v městě Blatná.

Zde sídlila fa. RESONET, (dnes sídlo Dřevokov Blatná, a.s.).
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O víně po kapkách – 
kapka sedmá

Růžová vína – především z Moravy a z Čech
Mnozi lidé lidí nevědí, co si o růžových vínech myslet. Lákají je sice 

hravými odstíny, svádějí svěžestí,  ale uvádějí je do rozpaků svým postavením 
kdesi mezi bílými a červenými víny. Věříme, že po přečtení těchto řádků 
a ochutnání několika sklenek růžového vína z moravské nebo české vinice 
tento podezřívavý postoj opustíte.

Proč se lidé zbláznili do růžové barvy? Růžová vína opřádá atmosféra 
mladistvosti, životní dynamiky. Růžové je romantické, ale zároveň má 
čertíky v očích. Obvykle se pije mladé, má za úkol osvěžit, lehce chutnat, 
nekomplikovat. Úsměv vzbuzuje rozšířená obava, že růžové víno vzniká 
slitím červeného vína s bílým. Ale poctiví vinaři si takto práci nezjednodu-
šují! Růžové víno, neboli rosé, se nejčastěji vyrábí z odrůd modrých hroznů 
metodou krátkého naležení rozemletých hroznů (rmutu). Říká se, že růžové 
začíná svůj život jako červené víno, ale pak jej žije jako víno bílé. Rmut 
s modrých hroznů se nechává naležet zpravidla jen 4 až 6 hodin, aby se ze 
slupek uvolnilo pouze malé množství červeného barviva. Pak se mošt od 
slupek oddělí a dále je s ním nakládáno stejně jako při výrobě bílého vína. 
Takový výrobní postup propůjčuje růžovým vínům jejich tolik žádaný mladý 
esprit. Svěžest, kterou od růžového očekáváme, vyžaduje potřebný podíl 
kyselin. A ty zráním hroznů ubývají. Navíc, čím vyšší je cukernatost pou-
žitých hroznů, tím se barva vína posouvá do méně atraktivních nahnědlých 
tónů. Proto vinaři volí krátkodobou maceraci, která dává vzniknout svěžím 
vínům lehčího charakteru a výraznější chuti. I díky tomuto způsobu se mohou 
růžová vína pochlubit celou škálou barevných odstínů. Typické jsou sladce 
malinové tóny, jemně lososové a pomerančové i temně cibulové, a to podle 
zvolené odrůdy hroznů a technologie zpracování. Není to nádhera popisovat 
svoji skleničku růžového vína slovy „květy pivoněk“, „zralé meruňky“, 
„červánkový nach“? Zvláštní skupinou jsou takzvané klarety, kdy jsou 
lisovány celé hrozny modré révy bez macerace, Barva takto zpracovaného 
vína je pak pouze velmi jemně narůžovělá.

Růžová vína z moravských a českých vinic , řečená též „růžáky“, jsou 
lehká a přitom chuťově výrazná. Tato charakteristika z nich dělá hit jara 
a léta. Právě Česko má ideální podmínky pro výrobu růžového vína a v bu-
doucnu se může stát v jeho kvalitě malou velmocí. Základním aspektem 
úspěchu je poloha České republiky. Díky chladnějšímu klimatu, především 
díky střídání teplých dnů a chladnějších nocí, mají naše růžová vína větší 
aromatické spektrum a dosahují vyšší výraznosti a svěžesti, postavené na 
šťavnaté kyselině s plnou dochutí. Jak říkají staří vinaři, slunce sladí a noc 
koření. Je však třeba dobře odhadnout množství a roli zbytkového cukru 
v hotovém víně. Další výhodou je odrůdová rozmanitost, typická pro mo-
ravské i české vinařské oblasti. 

Pokud si rádi dáváte vinný střik, budete růžové víno milovat. Toto lehké, 
snadno pitelné víno kouzelných barev však sedne i většině ostatních. Je to 
osvěžení, které navíc může být servírováno i v netradičních variantách. Růžo-

vé patří k party, piknikům i tolik oblíbeným grilovačkám. Správně vychlaze-
né růžové víno je ideálním nápojem především pro teplé jarní a letní večery. 
Aby se mohlo představit v plné kráse, mělo by být vychlazeno na teplotu od 
8 do 12 stupňů. A pozor, doporučená teplota se rozumí teplota konzumace. 
Té dosáhnete v letních měsících pouze při vychlazení vína o několik stupňů 
níže. Růžové může být podáváno dokonce přímo na ledu či v nejrůznějších 
míchaných nápojích.  Ale pozor – růžové ztrácí svoji roztomilost, pokud 
je přechladíte. V rozmarném létě si možná budete chtít dopřát speciální 
„typ“ růžového vína – tzv. „plážovky“. Získáte je tak, že si s sebou k vodě 
vezmete láhve svého oblíbeného růžového a zahrabete je velmi hluboko do 
písku, kde víno zůstane vychlazené. Růžová sezóna však nekončí s létem, 
růžová vína si můžete užívat během celého roku. Pokud si přinesete láhev 
růžového domů, skladujte ji v teplotně stabilních, chladnějších podmínkách. 
Především se vyvarujte jejímu vystavení přímému slunečnímu záření, které 
výrazně ovlivňuje kvalitu vína a zkracuje jeho životnost. Tento aspekt je tím 
zásadnější u růžových vín, neboť kvůli své atraktivní barvě bývají plněna 
do průhledných lahví. 

Růžová vína se většinou nearchivují. Svojí povahou se hodí spíše k rychlé 
konzumaci. Proto se obecně doporučuje konzumovat růžová vína pouze 
do dvou let od sklizně. I v pravidle o rychlé konzumaci růžových vín platí 
výjimka, a to pro růžové víno Bandol z francouzské oblasti Provence. Toto 
víno je vysoce respektováno i ve stáří pěti let.

Ačkoli se růžová vína u nás dostávají do obliby teprve v poslední době, 
ve vinařském světě nejsou žádnou novinkou. Výroba vín zabarvených do 
růžova probíhala na Moravě již v 16. století. Výrobu růžového vína popisuje 
Josef Šimáček ve své knize Vinařství, vydané v Praze v r. 1888. V dnešní 
době je největším evropským výrobcem růžových vín  Francie, kde růžové 
vždy tvořilo alespoň desetinu celkové produkce vína. Loni tam rosé dokonce 
poprvé v historii překonalo v oblíbenosti bílé víno a posunulo se na druhé 
místo za tradičně preferované červené. Podobný trend se projevuje mezi 
milovníky vína v celém světě. Růžová vína se vyrábějí (a hlavně popíjejí) ve 
velkém v mnoha dalších zemích. Také u nás se konzumace růžového rok od 
roku zvyšuje. Např. ještě před několika lety se vyrábělo pouhých 15- 25 tis. 
láhví ročně. V roce 2007 se vyrobilo necelých 600 tisíc litrů růžového vína, 
ale od té doby jeho spotřeba i výroba výrazně stoupá. Pořádají se i speciální 
výstavy, zaměřené na růžová vína, např. Jarovín rosé. A v neposlední řadě 
bychom chtěli připomenout, že naše růžová vína získávají vysoká hodnocení 
na zahraničních soutěžích a výstavách. 

Pokud budete chtít ochutnat některá růžová vína z naší široké nabíd-
ky, přijďte 1. a 2. května do kamenného sklepa naší Kaplanky, kde Vám 
nabídneme vedle sklenky bílých a červených vín hlavně široký výběr vín 
růžových.

V textu použito zdrojů NVC
M. Žíla

Z ochutnávky v Kaplance.

Z ochutnávky v Kaplance.
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nabídneme vedle sklenky bílých a červených vín hlavně široký výběr vín 
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Pokud budete chtít ochutnat některá růžová vína z naší široké nabíd-Pokud budete chtít ochutnat některá růžová vína z naší široké nabíd-Pokud budete chtít ochutnat některá růžová vína z naší široké nabíd-Pokud budete chtít ochutnat některá růžová vína z naší široké nabíd-Pokud budete chtít ochutnat některá růžová vína z naší široké nabíd-
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Otvíráme v květnu!
Věci pro malé dětičky

i velké lidičky.
Zákazníci, zákaznice, těšíme se 

převelice!
Mrkněte  se na ceny do bazárku za 

Penny.

BEZPLATNÉ�FINAN�NÍ�A�MAJETKOVÉ�
PORADENSTVÍ�

V�mém�zájmu�je�zvyšovat�lidem�jejich�životní�úrove�,�pomáhat�realizovat�životní�cíle�a�p�ání,�
být�p�ínosem�t�m,�kte�í� nemají�pot�ebné�informace�a�
znalosti.�Mou�výhodou�je� objektivita�a�možnosti�vybírat�
mezi�všemi�finan�ními� nástroji�všech�bankovních�
ústav�,�pojiš�oven,� stavebních�spo�itelen�a�

investi�ních�spole�ností� nap�í��celým��eským�
finan�ním�trhem.��Práv��tato� pozice�mi�dovoluje�zajistit�pro�
klienty�speciální�podmínky�a� servis�u�partnerských�
finan�ních�institucí.�Mou� prací�je�vytvo�it�finan�ní�plán,�
který�je�postaven�na�míru� klientovi,�dle�jeho�možností,�

stavu,�v�ku�a�dalších�d�ležitých�faktor��a�zam��it�se�na�jeho�realizaci.�

František�Vohánka�

Finan�ní�maklé��OVB�Allfinanz

Blatná�Písek�Strakonice�Tábor

Tel.:�608�130�348�

SJEDNEJTE�SI�OSOBNÍ�SCH�ZKU

�

V květnu loňského roku proběhlo v osadě 
Čekanice 1.setkání rodáků. Součástí bohatého pro-
gramu byla i vzpomínka na významné osobnosti, 
které jsou s Čekanicemi spjaty. Jako první byla 
připomenuta Vlasta Stránecká /1848-1925/, ma-
jitelka čekanického panství na přelomu 19. a 20. 
století. Paní Stránecká se tehdy zasloužila, jako 
nikdo jiný, o celkový sociální a kulturní rozvoj 
obce i okolních vesnic. Závěrem setkání rodáků 
byl k poctě této vzácné ženy zasazen památný 
strom – buk červenolistý. Tento druh stromu je ve 
zdejší krajině ojedinělý a výjimečný, stejně jako 
byla výjimečná osobnost paní Vlasty Stránecké. 
/O jejím životě vyšel v BL článek 29.8. 2008/.

Zasazení památného stromu společně s občany 
, provedl pan Juraj Kafka, který mu též nadále 
věnuje trvalou péči. Poděkování patří nejen jemu, 
ale i firmě Fytos  z Plzně, která darovala  stromek
osadě Čekanice. 

V obci a v jejím blízkém okolí se vyskytuje 
větší množství památných i vzácných stromů. Kdo 
by neznal krásný buk, chránící svou rozložitou 
korunou kapličku Panny Marie nad Čekanicemi.  
Byl nazván - Buk dr. Velenovského,  podle  vý-
znamného  rodáka z Čekanic, prof. botaniky na 
UK v Praze, Josefa Velenovského /1858-1949/. 

V roce 2003, v soutěži O strom roku, byl tento 
buk oceněn jako nejpopulárnější buk blatenského 
regionu a následně odborně ošetřen. Měření v r. 
2000 ukázalo, že je vysoký 18m, má obvod kmene 
390cm a jeho stáří se odhaduje na 185 let.

Pár kroků na západ od Buku dr. Velenovského, 
na kraji Rošického lesa, roste jiný statný strom, 

tzv. Čekanický dub. Ten má stáří asi 250 let, obvod 
kmene 520 cm a výšku 20 m.

V nedalekých Rošicích, v zahradě bývalé há-
jovny, můžeme spatřit dalšího velikána. Jedná se 
o 200 let starý a 25 m vysoký javor klen. Pamatuje 
již dávno minulé časy, kdy byly Rošice proslulé 
jako výletní místo / zejména v 19. a na poč. 20. 
stol./. Tehdy kolem často chodívala procesí věří-
cích poutníků k blízké marijánské kapličce.

I v samotných Čekanicích, hlavně na hrázích 
rybníků, potkáme staré stromy, jež nás zaujmou 
svou mohutností. U rybníka. Hynkovna dosud 
odolávají povětrnostním podmínkám tři velmi 
staré topoly. Kousek dál, na konci vsi, při silnici 
vedoucí do Záboří, zpevňuje hráze Dolní a Horní 
Zástavky řada nádherných douglasek a starý dub, 
s obvodem kmene 500 cm a výškou 20 m. I hráze 
rybníků Ovčína a Nový zdobí  velmi staré duby.

A k těmto „starousedlíkům“, stromům, které 
pamatují i několik lidských generací, přibyl ve vsi 
nový památný stromek - Buk Vlasty Stránecké. 
Zatím malý a nenápadný, ale už teď tvoří most 
mezi přítomností a minulostí, připomínající  dávné 
příběhy. Letošní jaro ukazuje, jak se má mladý 
stromek čile k světu, a tak mu přejme, aby dobře 
rostl, aby dostával od lidí úctu i ochranu, a aby 
přispěl ke zkrášlení místa, do kterého byl vsazen. 
Až i on jednou vyroste a zestárne, ať jsou v jeho 
paměti zaznamenány jen šťastné události a šťastné 
lidské osudy.         MH

Informace o stromech z knihy Stromoknížka-
-SOB 2007.

Foto:  Ing. Jan Petrák 

Nový památný strom na Blatensku
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Kuželkářský turnaj
Již pošesté se naše škola stala pořadatelem ku-

želkářského turnaje smíšených družstev. Poprvé 
v historii se nám však podařilo přilákat do blaten-
ské kuželny zástupce 5 škol stejného zaměření. 
Na 30 žáků ze Strakonic, Písku, Vodňan, Volyně a 
domácí Blatné se sešlo 15. dubna ráno, aby se po-
kusilo spojenými silami dosáhnout co nejlepšího 
výsledku v rámci celého družstva pro svoji školu. 
Přesto, že někteří zúčastnění zkoušeli své štěstí 
v podobné disciplíně poprvé a ostatní se vrátili na 
místo konání zase po roce, dosahované výkony  
byly na skvělé úrovni. Jednotliví závodníci se vzá-
jemně povzbuzovali, radili jeden druhému, drželi 
si palce a společně vytvářeli dobře fungující týmy. 
Zájem o dění na kuželkářské dráze svědčil o tom, 
že většina přijela s chutí si zasoutěžit a nechala se 
vtáhnout do sportovního utkání.

Příjemně strávené dopoledne uběhlo jako voda 
a všichni napjatě čekali na vyhlášení konečných 
výsledků. Letošní soutěžní zápolení patřilo 
k nejvyrovnanějším. Dopředu nebylo jisté, kdo 
v konečném účtování uspěje nejvíce. 

A jak to všechno dopadlo? K radosti nás, uči-
telů z pořádající blatenské školy, se na 1. místě 
umístilo domácí družstvo ve složení S.Krajčo, 
M.Viktora, Z.Adámek, D.Lenková, N.Hybrantová 
a A.Altmanová s celkovým součtem 470 bodů. 
Druhé místo obsadili borci z písecké školy se 446 
body. Velice těsným rozdílem tak porazili celkově 

3. družstvo Strakonic, které dosáhlo 442 bodů. 
417 bodů byl výsledek snažení žáků základní 
školy z Vodňan a konečné 5. místo zbylo na zá-
vodníky z Volyně, kteří nasbírali 349 bodů. Každé 
z družstev získalo zajímavé odměny a ceny se 
dostaly i k nejlepším jednotlivcům. Mezi dívkami 
kralovala domácí Dominika Lenková, mezi chlap-
ci se nejlepším výkonem blýskl Rudolf Pohlodko 
z Písku. Všechna ocenění předával místostarosta 
Blatné Mgr. B.Navrátil, který se zodpovědně 
chopil funkce ředitele celého turnaje.

Všichni, kteří se na konání sportovního klání 
podíleli, doufají, že se za rok opět společně se-
jdeme a žáci z našich škol nám znovu předvedou 

své umění a hlavně snahu o prosazení. Škola totiž 
není pouze instituce vzdělávací a podobné akce 
také velkou měrou pomáhají formovat žákovu 
osobnost.

Ještě jedna důležitá poznámka závěrem. Velký 
dík patří členům blatenského kuželkářského od-
dílu, kteří nám velice ochotně a spolehlivě vyšli 
vstříc jednak při tréninkové přípravě na turnaj 
a poté i při samotné organizaci. Také díky nim 
všechno perfektně klaplo. Na oplátku jim tedy 
přejeme, aby měli radost ze svých výkonů při 
sportovních utkáních a kuželky jim padaly.

Hodu zdar!
Petr Šavrda, učitel ZŠ Holečkova, Blatná 

Vítězné družstvo.

Při cestě od Skaličan do Myštic upoutají naši pozornost boží muka stojící vlevo od 
silnice před obcí Vahlovice. Na hranolovém soklu je umístěn pilíř s výklenkem, kde 
býval obrázek malovaný na plechu, později, na počátku 20. stolení nahrazený soškou 
P. Marie. Samotný pilíř je zakončen nástavcem, na kterém byla umístěna kamenná 
koule s křížkem. Ta se stala, podobně jako socha P. Marie, cílem nájezdů zlodějů. 
Na soklu je vytesaný monogram IHS a letopočet 1761. Starší literatura (Blatensko 
a Březnicko, 1915) uvádí datování 1764. Tato památka údajně stávala na místě školy 
(dnes už zrušené) a při jejím přemisťování byly nalezeny kosterní pozůstatky, snad 
z válek o dědictví rakouské (v pol. 18. století). Tato boží muka jsou zapsána na seznamu 
nemovitých kulturních památek.                                 Pet

Kresba Milan Kos, 1986

Foto Václav Cheníček, 2009 

Drobné památky 
Blatenska
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V roce 1929 přišel znenadání tzv. „černý 
pátek“ – krach na burze Wall Streetu a následné 
dlouholeté živoření mas lidí, závislých na výděl-
cích…  Loňský finanční krach – znovu na Wall
Streetu – má obdobné následky a zdá se i obdobné 
„řešení“.

Pokusme se rozumně, ze zpráv novin a časo-
pisů, vysvětlit, co se vlastně stalo a čím bylo vy-
voláno toto obrovské finanční vysávání výsledků
dlouholeté práce a úspor občanů, a kam se asi 
poděly nezměrné obnosy ukradených peněz!

Již v minulém století některé banky v USA 
vymýšlely tzv. deriváty – smlouvy s nimiž se 
obchodovalo mezi firmami a bankami jako
s ceninami- Ty nebyly však finančně podloženy,
ale přesto používané jako plně hodnotné… Šéf 
americké centrální banky (Fed) Allan Greenspan, 
který šéfoval světu v letech 1987 až 2006 a  byl 
v Anglii pasován na rytíře zásluhou nynějšího 
předsedy britské vlády, věděl již v osmdesátých 
a devadesátých letech o nedůsledné regulaci 
těchto finančních instrumentů (a fakticky pod-
vodů), nic  neudělal – ani poté, co byl upozorněn 
známým finančníkem Buffetem již v roce  2003,
že tyto praktiky čeká krach.  Navíc pak stavidla 
regulace těmto finančním podvodům byla ote-
vřena zrušením tzv. Glass- Steagallova zákona 
z roku 1933, vzniklého jako reakce na krach 
bank („černý pátek“) v roce 1929. zavedením 
regulace.  Banky Wall Streetu se zasazovaly 
za zrušení tohoto zákona a bylo jim vyhověno 
v roce 1999 za vlády Billa Clintona. Tím začal 
ráj pro bankéře a pro jejich nekontrolovatelné 
vydávání bezcenných „cenin“…. Banky ve světě  
důvěřivě nakupovaly tyto „cenné deriváty“, a po 
krachu zjistily, že vlastně nemají nic!! Příkladem 
jsou banky na Islandu, v Lotyšsku,  Maďarsku 
a jinde. Bylo to nazváno „krize důvěry“, ale 

ve skutečnosti to bylo okradení bank a vybrání 
jejich peněz z úspor obyvatel. Byl to elegantní 
způsob vykradení bank ve světě – bez zbraní 
a střílení nebo bez rizika tištění falešných ban-
kovek. A obchody šly, vždyť v době elektroniky 
lze přemisťovat mžikem miliony… Po dlouhých 
létech „žní“ bank na Wall Streetu, do jejichž „ka-
pes“ přišly (propadly, ztratily se) sumy počítané 
možná v biliónech dolarů, v loňském roce banky 
uznaly další neudržitelnost vyděračského systému 
a samy se přihlásily ke krachu – jejich cennosti 
byly najednou  po „vyčistění“ bezcenné… Kam 
ale nakradené peníze zmizely??

(Pokračování v příštím čísle).
F.K.

Svět trpí a my s ním Svatý Vojtěch
Ve čtvrtek 23. dubna si naše kulturní i věřící 

veřejnost připomněla svátek sv.Vojtěcha. Je hned 
po sv. Václavovi pokládán za druhého hlavního 
patrona české země. 

Vojtěch pocházel z rodu Slavníkovců, který 
sídlil v Libici nad Cidlinou a v té době ovládal 
severovýchodní část dnešních Čech. Narodil se 
knížeti Slavníkovi a jeho choti Střezislavě na 
hradišti Libice kolem roku 956.

Na studia byl poslán do nově zřízeného arci-
biskupství a důležitého misijního centra v Magde-
burku. O úrovni vzdělání, kterého Vojtěch dosáhl, 
mluvili jeho současníci s uznáním. 

Roku 981 se jako podjáhen vrátil do Čech 
a stal se členem katedrálního kněžstva v Praze. Po 
smrti prvního pražského biskupa Dětmara (981), 
původně saského mnicha, který před svou smrtí 
litoval své povolnosti a ústupků před zlořády své 
doby, byl Vojtěch v lednu 982 zvolen biskupem. 
Vysvěcen byl na svátek apoštolů Petra a Pavla  29. 
června 982 mohučským arcibiskupem Willigisem. 
Ve Veroně se biskup Vojtěch sešel s opatem sv. 
Majolem z Cluny a s biskupem sv. Gerardem 
z Toulu, významnými hlasateli benediktinské 
reformy (clunyjské hnutí), která směřovala k ob-
nově a prohlubování duchovního života. Také 
usilovalo o vymanění Církve z  područí světské 
moci. Nový biskup Vojtěch byl odhodlaným šiřite-
lem křesťanství a ukázal se jako silná osobnost se 
samostatným jednáním. Snažil se vymýtit největší 
nešvary tehdejší doby, zejména mnohoženství, 
pověry, otrokářství a krevní msty. Jeho pokusy 
o očistu věřících v diecézi však narazily na za-
žité zvyklosti. Rozpory dospěly tak daleko, že 
Vojtěch v roce 988 opusil svou diecézi a v Římě 
žádal papeže Jana XV, aby jej zprostil náročného 
úřadu. Vojtěch uvažoval o pouti do Svaté země, 
ale cestou se rozhodl zůstat v benediktinském 
klášteře Monte Cassino jako mnich. Zde složil 17. 
dubna 990 řeholní sliby. V klášteře s ním zůstal 
i jeho bratr a průvodce Radim. 

Po smrti míšeňského biskupa Folkolda, který 
v Čechách zastupoval sv. Vojtěcha, naléhal mo-
hučský metropolita Willigis na Vojtěchův návrat. 
Rovněž Čechové, pro které nebyl odchod biskupa 
ze země dobrou vizitkou, vyslali v létě 992 do 
Říma poselstvo a prosili sv. Vojtěcha o návrat. 
Vojtěch přijal záruky Boleslava II. a roku 992 se 
vrátil do Čech se skupinou mnichů - benediktinů. 
Zakoupil pro ně pozemek nedaleko Prahy a  r. 993 
je uvedl do nového kláštera, který později proslul 
jako Břevnovský.

Přetrvávající napětí mezi knížetem a bisku-
pem způsobily roku 994 jeho druhý odchod do 
Říma, kde byl přijat do kláštera sv. Benedikta 
na Aventinu v létě 995. V té době došlo v Libici 
k tragické události, kdy rod Vršovců vyvraždil 
všechny Slavníkovce. 

Vojtěch se rozhodl odejít jako misionář k po-
hanským Prusům. Proti tomuto záměru se postavil 
jeho metropolita Willigis i nový papež Řehkoř 
V. Vojtěch byl ochoten vyhovět jejich výzvám 
k návratu do diecéze pod podmínkou, že bude 
Čechy přijat. Ti však jeho návrat odmítli a tak se 
svolením Svatého Otce a s vědomím polského 
knížete Boleslava Chrabrého se Vojtěch odebral 
na misii do Pruska, kde 23. dubna 997 podstoupil 

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

17 let praxe na realitním trhu!

RADY PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM
OVĚŘIT SI:

- zda prodej své nemovitosti svěřujete zkušenému a časem prověřenému odborníkovi s právním-
zázemím

- zda tzv. „bezrealitka“ nemá v živnostenském rejstříku (viz. www.rzp.cz) jako obor uvedenu 
realitní činnost

- zda tvrzené „dlouholeté zkušenosti“ neznamenají v živnostenském rejstříku (viz. www.rzp.cz)  
pouhých několik měsíců oprávnění k realitní činnosti

- zda klamné vzbuzování dojmu, že někdo pracuje „bez provize“ neznamená, že provizi jen jinak 
nazývá (např. jen „smluvní úplata“ za skutečně provedenou práci)

- zda ve „smluvní úplatě“ či „odměně“ jsou zahrnuty také veškeré vedlejší výdaje, např. za sepis 
kupní smlouvy advokátem, nebo si tyto budete muset hradit navíc

- zda nabídka „zajištění pouze odborného servisu“ v případě, že si nemovitost prodáte sami, není 
snahou mít z vás alespoň nějaký bezpracný finanční profit

- zda to, co někdo slibuje a nabízí jako „nadstandardní“ služby, není pro slušnou realitní kancelář 
naprostou samozřejmostí.

Slušná, zavedená realitní kancelář se neuchyluje k nekalým obchodním praktikám či
klamavé reklamě. Nabízí své znalosti a nabyté zkušenosti k pravdivému informování
klienta o cenových, časových a taktických možnostech prodeje či koupě nemovitostí 

a naprosto samozřejmě provede bezpečný obchod.  
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Ruce vztahují
 

Pomalu kráčím
tmavou ulicí
se slzou
na tváři vařící

A ruce ke mně
vztahují
lidé
osudem putují

Poutníci?

či
Trosečníci?

Mají v očích
naději
utíkat či stát
raději (?)

Ty ruce mají svou
pravdu
plížím se a přec
hutnost noci ukradnu

Tiše pláčí..

Poutníci
zbabělci
trosečníci
naivní
trubadúři

 
Karolína Frühbauerová

mučednickou smrt. Boleslav Chrabrý vykoupil 
jeho ostatky a dal je slavnostně pohřbít v Hnězd-
ně. V roce 999 byl Vojtěch papežem Silvestrem 
II. na žádost císaře Oty III. prohlášen za svatého. 
Jeho ostatky se vrátily do vlasti r. 1039, kdy kníže 
Břetislav I. podnikl válečnou výpravu do Polska 
a v Hnězdně je  vyzvedl, spolu s ostatky sv. Ra-
dima a Pěti svatých bratří. Přítomen byl i pražský 
biskup Šebíř. Světcovy ostatky byly uloženy na 
Pražském hradě. Navzdory svému českému pů-
vodu je nejvíce oslavován v Polsku.

Sv. Vojtěch žil v době poznamenané poli-
tickým sjednocováním Čech. Ovlivněn ideály 
clunyjského hnutí nezaznamenal ve své vlasti 
mnoho úspěchů, protože svou velikostí předešel 
dobu. Představuje jednu z největších postav nejen 
českých, ale i celoevropských dějin církve. Stal se 
prvním Čechem evropského formátu.

Vojtěch bývá zobrazován jako biskup s mitrou, 
berlou a knihou, někdy také s orlem, který podle 
legendy hlídal jeho mrtvé tělo. Jeho socha je 
umístěna na pomníku sv. Václava na Václavském 
náměstí v Praze. 

Použitá literatura: 
magazín Setkání
knihy Naše světla a Drsný střed Evropy

Marie Kýčková

ZLATOKOPOVÉ VE FORT HARY
Celá akce proběhne třetí květnovou sobotu 16.5 2009 od 10:00 do pozdních nočních hodin. 
KONTAKT A INFORMACE :
www.forthary.wz.cz                 tel.: 728 727 123    D+M
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VETERINÁRNÍ  ORDINACE
MVDr. Marie Cízová, Hudčice 83, tel. 607 757 109

MVDr. Jiří Šole, Bohmova 451, Blatná, tel. 603 541 555
Olga Vajnerová, Sedlice 150, tel. 722 806 749

Oznamují přemístění veterinární ordinace od 1.května 2008 na adresu  
Bohmova 451, 388 01 Blatná

Provozní doba :
Pondělí a úterý:    7.00 - 18.00 hod.
Středa:                  7.00 - 8.30 hod,  14.00-18.00 hod.
Čtvrtek a pátek:    7.00 - 18.00 hod.
Sobota a neděle:    7.00 – 8.00 hod.

Mimo tyto ordinační hodiny,ošetření úrazů a naléhavých případů- nepřetržitá pohotovostní 
služba 24 hodin denně – tel. 383 422 389.

Na předem dohodnuté návštěvy a zákroky / včetně vakcinací / je vždy poskytována 20% 
sleva.

Možnost se nezávazně informovat o aktuálních cenách léčiv ,vakcinací a běžných chirurgických 
zákroků /čipování,kastrace,kýly apod./

Ošetření  zdarma – pro chovatele malých zvířat,kteří se momentálně nacházejí v tíživé finanční
situaci.

Prodej kompletního sortimentu krmiv ,veterinární kosmetiky a chovatelských potřeb pro malá 
zvířata za  velkoobchodní ceny.Vzorky krmiv k vyzkoušení zdarma.Bezplatná chovatelská poradna. 
Dočasné zaváděcí ceny!!

Možnost návštěvy chovatele u nepohyblivých či špatně zvladatelných pacientů.
Více informací na:  www.veterinari-blatná.cz,   E-mail:  veterinari-blatna@seznam.cz

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

17 let praxe na realitním trhu!
Vybráno z nabídky:  RD Bělčice - 660.000.-Kč, 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, 
Lom původní usedlost - 2.800.000.-Kč, Rojice usedlost - 3.700.000.-Kč, Tchořovice RD s  hostincem 

- 905.000.-Kč. Býv. hájovna u Blatné, Paračov u Bl. chata - ceny dohodou.
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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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

     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 

8.5.2009 v 19,00 hodin
„Je česká kuchyně snem nebo fikcí?“
Beseda s Václavem Malovickým, gastrono-

mem, scénáristou, publicistou a autorem
vlastivědných kuchařek – Kuchyně staré 
Šumavy (již 6.vydání), Kuchyně starého 

Pošumaví, 
Kuchyně starého Chebu (s Evou Ditterovou), 

Kuchyně mezi Orlicí, Labem a Cidlinou 
a Švejkova cestopisná kuchařka. Některé 

tituly si zde můžete zakoupit za zvýhodněnou 
cenu a nechat vepsat od autora věnování.

 ...ko�árky - už od 290,-K�,
                   autoseda�ky a cykloseda�ky (nové i použité)

t�hotenské oble�ení, kola i kopa�ky.
KOMISNÍ PRODEJ
PO – PÁ  9:00 – 12:00  13:00 – 16:00 

SOBOTA   9:30 - 11:30

J.P.Koubka 81, Blatná, Tel: 724773949 
 (v budov� vedle GE Money Bank) 

www.bazar-kocarky.cz

Prodám byt 3+1 v Blatné.
Tel.: 606 187 939
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MVDr. Viktor Stošek
VETERINÁRNÍ ORDINACE BLATNÁ

tel. 383 393 019, 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 asistentka: vakcinace, čipování (lékař na telefonu) 

                   veterinární lékárna a obchod (krmiva, doplňky, potřeby)

      14.00-18.00
Mimo 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

ZMĚNA ČÍSLA VETERINÁRNÍ ORDINACE:
383 393 019

Sádrokarton
Izolace

Ceny:        Sádrokarton GKB12,5mm od 39,65 K�/m2 
Izolace 100mm od 59,33 K�/m2 

Doprava v míst� zdarma 
Otevírací doba: Po-Pá 7 - 16, So 8 - 11, jindy po tel.dohod�
Tel. 777 268 264; fax 38 98 28 732; takogips@seznam.cz

Petr Kožla, Plze�ská 314, naproti lihovaru, Blatná 
_____________________________________________________________________________________________________

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Mgr. Josefu Škantovi za to, že 

vybudoval Základní uměleckou školu v Blatné, ve které mohou žáci uplatnit 
a zdokonalit svoje talenty, ať už v oboru hudebním, tanečním či výtvarném. Tato 
škola již v červnu oslaví 60. výročí od založení. Přála bych také jeho synovi 
Martinu Škantovi, aby dokázal tuto školu vést v otcových šlépějích… 

 V.H.
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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

�

…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

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
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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

�
�
�

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

CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE
MUDr. Chvalové

● trvalá úprava váhy
    vhodné i pro vyšší nadváhu
● úprava stravovacích návyků
● cílená výživa pro sportovce
● prevence civilizačních chorob bez    
   použití léků
● instruktážní poradenství péče o pleť  
   a líčení

Konzultace Centrum MUDr. Chvalové

Tel: 605 101 667

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 květen 2009

Pátek 1. – sobota 2. května Kaplanka od 
11,00 – 18,00 hod.

SETKÁNÍ  S VÍNEM
Ochutnávka a prodej tuzemských i zahranič-

ních vín, nabídka 15 růžových vín

Neděle 3. května – třída J.P. Koubka – 17,00 
hod.

PŘÍJEZD HISTORICKÝCH VOZIDEL 
– Klub 3. armády Plzeň

EUROVÍKEND
a Jarní blatenské hudební slavnosti
spojené s oslavami osvobození

Pátek 8. května - zámek
Program:
 10,00  -  zahájení  u pamětní desky na Kali-
nově náměstí
 10,30  -  průvod městem k zámku
 11,00  -  celodenní program na zámku, 
nádvoří, parku, v ulici Na Příkopech
V programu vystoupí Blatenské mažoretky, žáci 
ZUŠ, ZŠ TGM a  ZŠ JAK, kapela
z Roggwilu… 
 18,00 – koncert P. Žalman & Spol.
 19,00 – koncert D. Neubarthová
 20,00 – koncert skupiny P.R.D.I. 
 21,30 – divadlo Continuo

Po celou dobu budou probíhat výstavy /foto-
grafie, výtvarné práce dětí/, v 17,00 hod. příjezd 
historických vozidel – 4. obrněná divize, video 
z cesty poselstva do Bruselu,…

Sobota 9. května - zámek
Program:
 13,00  -  zahájení 
V odpoledním programu se představí mažoretky 
Prezioso, Mladá dudácká muzika - Strakonice, 
řecká krojovaná skupina, kapela z Roggwilu, …
 19,00 – koncert blatenských rockových 
kapel

V doprovodném programu budou i nadále 
pokračovat různé výstavy a soutěže, po oba dny 
bude probíhat ochutnávka vín, zajištěny jsou 
stánky s občerstvením a řemesly, které si můžete 
sami vyzkoušet …. 

Úterý 26. května – sokolovna 17,00 hod.
AKADEMIE  žáků ZŠ TGM

Středa 27. května – zámek 10,00 hod. pro 
žáky ZŠ 
Čtvrtek 28. května – zámek  17,00 hod. pro 
veřejnost

ABSOLVENTSKÝ  KONCERT žáků ZUŠ 
spojený s výstavou prací absolventů výtvar-

ného oboru

Pátek 29. května – zimní stadion 19,30 hod.
Koncert
PETR  KOLÁŘ
Můžete se těšit na nejznámější hity…
Předprodej vstupenek na odd. kultury /můžete 

objednávat i na e-mail adrese:
kultura@mesto-blatna.cz/

 ULTURNÍ KALENDÁRK ˇ
Městské muzeum v Blatné Vás 
a Vaše přátele zve na výstavu

U  S T O L U
Josef Synek - obrazy

Vlastimil Teska - interiérové         
           objekty

Marek Teska j.h.

Hudební vystoupení:
Michal Král – akordeon

Agáta a Emma Lukačevičovy – flétny
program doplní členové občanského 

sdružení HORTENSIA z Č. Budějovice

Výstavu uvede Doc. PaedDr. Matouš 
Vondrák, Csc.

Muzeum, nám. Míru 212, 7. května 2009 
v 18.00 hodin

Středa 6. 5. v 19:00 hod.
Erotický Španělsko, 2008, 95 minut, s tit-

ulky
DENÍK NYMFOMANKY
/Bios/Hledala lásku skrze své tělo. 
Sexuálními scénami oplývající psychologické 

drama mladé Španělky. 
Vstupné 65,- Kč        Mládeži do 15 let nevhodné

Středa 13. 5. v 19:00 hod.
Dobrodružný Čína, Hongkong, 2004, 98 

minut, s titulky
HORSKÁ HLÍDKA
/AČFK/
Dobrodružný boj s pytláky. 
Dobrodružný čínský film o boji s pytláky 

v Tibetu. 
Vstupné 50,- Kč      Mládeži do 12 let nevhodné

Pátek 15. 5. v 17:30 hod.
Dětský Norsko, 2007, 72 minut, v českém 

znění 

Tento film bude experimentálně promítán 
přes DATAPROJEKTOR z digitálního záz-
namu.

POTKAN 007 A UFO
/Atypfilm/
Potkan na soutěži mazlíčků. 
Co dělat, když vaším nejlepším kamarádem je 

potkan, a všechny ostatní děti si myslí, že potkani 
jsou odporní? 

A do toho ještě UFO... 
Vstupné 80,- Kč  Mládeži přístupno

Středa 20. 5. v 19:00 hod.
Thriller, horor Rusko, 2007, 110 minut,

s titulky

S.S.D. - SPOJENÍ NENAVÁZÁNO
/Atypfilm/
V televizi se rozjížďí nová reality show

s názvem „Pionýrský tábor“. Pravidla hry se však 
zničehonic mění a výhrou  pro vítěze nebude 
milion rublů, ale jeho vlastní život...
Vstupné 90,- Kč Mládeži do 15 let nevhodné

Pátek 22. 5. ve 20:00 hod.
Drama USA, 2009, 104 minut, s titulky
POCHYBY
/Falcon/ 
Psychologické drama z prostředí církevní 

školy. V hlavní hc rolích Meryl Streepová a Phillip 
Seymour Hoffman. 
Vstupné 70,- Kč Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 27. 5. v 19:00 hod.
Komedie, krimi USA, 2009, 92 minut, s 

titulky
RŮŽOVÝ PANTER 2
/Falcon/
Další příhody velkého poplety. 
Další lapálie popleteného francouzského 

kriminalisty v americkém podání. V hlavní roli 
Steve Martin. 
Vstupné 70,- Kč   Mládeži přístupno

Pátek 29. 5. ve 20:00 hod.
Melodrama, psychologický USA, 2008, 108 

minut, s titulky
SEDM ŽIVOTŮ
/Falcon/
Ochránil životy jiných. 
Ben Thomas (Will Smith), záhadný jako sfinga 

a upoutávající svým úsměvem, zprvu vystupuje 
jako zaměstnanec  daňového úřadu... 
Vstupné 70,- Kč   Mládeži do 12 let nevhodné
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 PORTS

BLATENSKÝ TRIATLON
DATUM KONÁNÍ:   sobota 23. 5. 2009
POŘADATEL:    SCV Blatná
MÍSTO:                             Blatná (prezentace - hospoda U Datla)
DÉLKA TRATÍ:   0,75 - 20 - 5 (km)
PŘIHLÁŠKY:    na místě v den závodu
KONTAKT:     Radek Řebřina tel.: 777 325 930
    e-mail: r.rebrina@seznam.cz 
STARTOVNÉ:    100 Kč
KATEGORIE:    dle pravidel JČP 2009
ČASOVÝ ROZPIS:   11:30  - 12:30 prezentace hospoda U Datla
    13:00   start  rybník Pustý
    cca 14:00  první závodník v cíli 
CENY:    pro tři nejlepší v kategorii

UPOZORNĚNÍ:  Na cyklistické části závodu je povinná PŘILBA.
Zázemí závodu se od loňského ročníku změnilo a to mělo vliv i na změnu tratě běhu a cíl závodu. 

Běžecká část se nyní bude odehrávat v okolí vlakového nádraží s cílem před hospodou U Datla.

Mariáš Buzice
Přátelé žaludského esa veřejně uctili památ-

ku svého zesnulého kamaráda a spoluhráče
Buzice - Turnaj v mariáši, který se uskutečnil 

o velikonoční neděli ve zdejším společenském 
sále, nebyl tentokrát jen poutavou ukázkou 
drobného hazardu ve venkovském prostředí. 
Třiatřicet domácích i přespolních karbaníků se 
sem dostavilo uctít památku svého zesnulého 
kamaráda a spoluhráče Vladimíra Samce- celý 
turnaj se odehrál jako jeho memoriál a vévodila 
mu fotografie dotyčného v rámečku, omotaná
černou páskou a vystavená na římse krbu. Celou 
akci zorganizoval jeho syn Petr: „Teď o veliko-
nocích tomu je přesně dva roky, co otec nečekaně 
zemřel“, podotýká „hybná páka“ společenského 
dění v obci.

Jak se tady v Buzicích znovu ukázalo, mariáš 
rozhodně není výsadou jen zástupců středního 
a důchodového věku. Mezi mladými tvářemi se 
objevil šestadvacetiletý Petr Švec z Nepomuka, 
pro kterého se stal první ročník memoriálu Vladi-
míra Samce premiérou na turnajové půdě. „Mariáš 
mě naučil mastit táta“, vykládá Petr a s úsměvem 
dodává: „Dával mi tedy co proto- věčně věků mě 
pěkně obíral! Rádi jsme s kamarády taky hráli ma-
riáš ve škole. Kantoři nám ani nestačili zabavovat 
karty.“ Dřív prý chodil na mariáš pravidelně, ale 
poslední dobou mu na něj nestačil čas. „Vidím 
to tak na poslední místo“, utrousil skepticky 
v průběhu turnaje. Nakonec si vedl lépe- skončil 
na 22. místě.

Spolu s Petrem Švecem přicestoval do Buzic 
také pětadvacetiletý Petr Švarc z Plzně. Jak 
uvádí, v mariáši mu to jde dost dobře: „Na tom 
má zásluhu kamarád mého táty z Roudné, který 
mě v téhle karetní hře dlouhodobě cvičil. Hraju 
dobrých dvanáct let, ale na turnaji jsem dneska 
poprvé.“

Tu pokrokovější generaci tady v Buzicích za-
stupoval například ostřílený ligový hráč z Čížové 
Jan Žák / 60 let /. Ten v dobrém slova smyslu 
„propadl“ lehkému hazardu už ve svých patnácti 
letech: „Co my jsme se mariáše namastili, když 
jsme jako mladí pásli krávy nebo pracovali na 
poli! To byly časy! Dneska se snažím jezdit po 
turnajích, jak to čas dovolí, a to nejenom kvůli 
hře samé, ale taky kvůli kamarádům a uvolněné 
atmosféře, která tam panuje. Hraju ligu a z větší 
části se mi daří vyhrávat, štěstí při mně stojí dost 
pravidelně. Tohle tady dnes je můj třetí letošní 
turnaj“, svěřuje se úspěšný karbaník.

Velikonoční neděle uběhla v buzickém spo-
lečenském sále jako voda a všichni přítomní se 
tady krásně odreagovali a pobavili. Všichni se 
osvědčili jako zdatní hráči, ale první tři místa 
byla prostě souzena jen třem z nich. Na pomy-
slný bronz dosáhl Václav Hanzlík ze Tchořovic, 
předčil ho Miloslav Mlíčko z Myštic a vítězem 
se stal pravidelný účastník Jiří Himl z Neradova. 
Tady se první místo skutečně vyplatilo: „ Pan 
Himl vyhrál mobilní telefon, živou jedli a srnčí 
hřbet“, informoval po ukončení turnaje ředitel 
akce Petr Samec. Nadto si Jiří Himl připl plným 
právem odznak nejlepšího karbaníka.

Z memoriálu odcházeli a odjížděli karbaníci 
příjemně naladěni a s příslibem, že si druhý ročník 
rozhodně nenechají ujít.

Vladimír Šavrda

Memoriál
Legendární cyklistický závod z roku 1951 už 

dávno není o vlněných trikotech a favoritech. Jeho 
kopie názorně ukazují, jak rychle postoupuje čas 
a sportovní móda a technika.

Sedlice- Memoriál tří vynikajících průkopníků 
cyklistiky na Blatensku – Christiana Battaglii 
z Bratronic, Miroslava Krejčího a Stanislava 
Říhy ze Sedlice- se odehrává pravidelně na konci 
března u příležitosti přechodu ze zimního času na 
letní a je zároveň oficiálním zahájením cyklistic-
ké sezóny. Legendární cyklistický závod z roku 
1951, po jehož trase se vydává ve zmíněné době 
barevný peloton na kolech, aby uvítal jaro a vzdal 
hold trojici mrtvých sportovních hrdinů, „oprášil“ 
v roce 1990 další zdatný cyklista, Karel Veselý 
z Blatné. Tradice , jejíž začátky byly poměrně 
skromné a účast kolařů minimální, narostla do 
úctyhodných rozměrů a pod svá „křídla“ ji od 
roku 2002 vzalo Sdružení cyklistické všestran-
nosti Blatná a město Sedlice. Dnes má tato akce 
zvuk v celém Jihočeském kraji a účastní se jí 
čím dál tím více nadšenců. Letošní 20. ročník 
jich hostil úctyhodných 75. Svou přízní ji poctil 
i svatý Petr, takže nic nemohlo zkalit všeobecnou 
pohodu a dobrou náladu. Dlužno podotknout, že 
trasa měří 23 kilometrů a vede od místní školy 
směrem na Hněvkov- Pacelice- Škvořetice- Dol- 
Mužetice a zpět.

Jako jeden z prvních dorazil na start populární 
cyklistický cestovatel a dobrodruh František 
Hejtmánek z Tažovic / 65 let /. Jeho skutečně 

heroickým výkonem byla v roce 2003 cesta po 
Evropě, kterou podnikl spolu se svým kamará-
dem Františkem Šestákem. V Sedlici na Zahájení 
sezóny se letos ocitl podruhé: „Byl jsem tu v roce 
2004. Tenkrát vládlo chladné počasí a pršelo“, 
vzpomíná. Při této příležitosti dal k lepšímu 
i fakt, že znal dobře bratronického barona Chris-
tiana Battagliu: „Často jezdíval přes naši vesnici 
a pravidelně jsme se spolu zdravili. Pamatuju si 
ho i z cyklistických závodů. Bohužel jsem nikdy 
neměl tu čest si s ním vyjet na kole.“ Pro rok 
2009 plánuje František Hejtmánek cyklistickou 
výpravu od Baltu k Terstu, znovu s kamarádem 
Františkem Šestákem.

Jako vždy nechyběly na této akci ani zástup-
kyně něžného pohlaví. Eva Zemanová / 54 let / 
a Petra Konigsmarková / 30 let / závodí za cyk-
listickou stáj Galaxy CykloŠvec z Písku a mohou 
se pochlubit vzornou reprezentací tohoto klubu. 
„Tady ten okruh se nám ohromně líbí, je tu moc 
hezká krajina,“nešetří obě závodnice chválou. 
„Chtěla bych zaútočit na první místo“, cítí se 
pevná v kramflecích Petra. „Já chci jen závod
přežít a umístit se lépe než loni“, směje se její 
kolegyně.

Úderem čtrnácté hodiny sedlický starosta 
František Kopáček závod odstartoval a barevná 
masa se utrhla od asfaltu jako lavina, aby se bě-
hem chvíle rozptýlila po krajině. V cíli- hasičské 
zbrojnici pod zdejším kostelem- na ně čekalo 
bezplatné občerstvení v podobě obložených 
chlebíčků a teplých i studených nápolů. Nadto 
obdržel každý účastník pamětní medaili a tři 
nejlepší jezdci i poháry.

Pro bronzovou pozici si dojel Mario Frey 
z Cyklo teamu Horní Cerkev. Druhé místo vybo-
joval Martin Polák z Jistebnice. Vítězství si na 
své konto připsal Marek Vávra z Volyně / 32 let 
/, výkonný amatérský závodník Unie amatérských 
cyklistů a Jihočeské amatérské ligy: „Uvítal bych 
lepší povrch silnice, ale jinak to tu bylo všechno 
super a hlavně, že vyšlo počasí.Příští rok sem 
určitě zase rád přijedu. Letos už mám v nohách 
poměrně dost kilometrů, protože mám za sebou 
čtrnáctidenní soustředění na Mallorce, a tak jsem 
se sem přijel spíš podívat, nečekal jsem, že vy-
hraju“, svěřuje se urostlý sympaťák.

Příští rok bude mít možná celá závodní trasa 
nový asfaltový povrch a tak by se 21. ročník mohl 
odehrát v ideálních podmínkách.          V. Šavrda

Velký turnaj v malé kopané ve Lnářích bude 
hostit i ženský tým, reprezentující SK Slavia 
Praha

Lnáře - Na první ročník turnaje v malé kopané 
„Kuřátko Cup 2009“, který bude na místním fotba-
lovém hřišti 1. srpna pořádat „Hospůdka  na Růžku“ 
z Blatné, se doposud přihlásilo jedenáct manšaftů. 
Jedná se o Staďáky Blatná, Bar Blatná,  Kuřátko 
team Blatná, Sokol Lnáře- dorost, Sokol Lnáře- muži, 
Sokol Liboc, TJ Radlice, Tesco, Buenos Lemplos 
Blatná, Anča Band. Jednatelkou a nejvěrnější fa-
nynkou SK Slavia Praha Blankou Zíkovou osobně 
byla přislíbena účast ženské sestavy, reprezentující 
SK Slavia Praha.Mohli jste ji shlédnout i v pořadu 
„Talk show“ Jana Krause. Další týmy se mohou na 
lnářský turnaj zaregistrovat na telefonních číslech 
777/196 383 nebo 776/ 103 522. Můžete nás najít 
na web. Stránkách http://crafty.sweb.cz/kuratkocup/
info.htm/                                      Vladimír Šavrda 
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