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Čtrnáctideník Cena 7,- Kč

EVROPSKÝ VÍKEND NA ZÁMKU 
BLATNÁ 8. a 9. KVĚTNA 2009

Program sledovali i naši partneři ze Švédska, se kterými připravujeme švédský 
víkend na konec srpna.

Oslav osvobození Blatné se zúčastnil zástupce velvyslanectví USA  
pan Benjamin Dille.

Žáci a učitelé obou blatenských základních škol připravili v zámeckém parku 
zajímavý a atraktivní program o Evropě pro všechny.

Výstavu obrazů Jiřího Karmazína uvedl mistrně pan Doc. MUDr. D. Slonim, CSc.

Z vernisáže výstavy „Evropa“. Foto Kamila Berndorffová.
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 KTUALITYA

Městská policie Blatná prosí o pomoc

Tímto Vás Městská policie Blatná žádá o po-
moc při hledání nového majitele výše vyfoceného 
psa. Současný majitel se nemůže dále o psa 
náležitě starat, a proto hledáme nového pána 
pro tohoto hodného a přítulného psa. Jedná se 
o křížence boxera většího vzrůstu, zlaté barvy, 
stáří 3,5 roku.

Případné další informace na služebně Městské 
policie Blatná,

Tel. 383 423 467, nebo p. Vaněk, tel. 
606 285 254.

Petr Vaněk 
Velitel strážníků Městské policie Blatná

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

Výlet školní 
družiny

V sobotu 25. 4. 2009 jsme se s dětmi ze školní 
družiny vydali na výlet. Míst, které jsme se roz-
hodli navštívit, bylo celkem dost.

V 9,00 hodin jsme nasedli do autobusu a vy-
razili na cestu. Jako první zastávka byl vybrán 
středověký vodní mlýn v Hoslovicích. Jedná se 
o jediný dochovaný a funkční vodní mlýn na 
našem území. V areálu vodního mlýna si děti 
mohly prohlédnout nejen samotnou mlýnici, ale 
i okolní stodoly se středověkým nářadím. Po 
vyčerpávající prohlídce jsme se nasvačili a vy-
razili na naše druhé stanoviště, což byla místní 
rozhledna. Samozřejmě jsme sebrali veškerou 
odvahu a vystoupali až na vrchol. Z výšky 30 
metrů se nám naskytl pohled nejen na Šumavu, 
ale i na vnitrozemí, především na Strakonicko 
a Horažďovicko.

Okolo druhé hodiny na nás čekal autobus, 
který nás odvezl na nádvoří strakonického hra-
du, kde se vítalo léto. Zde byl pro děti připraven 
bohatý program v podobě soutěží a her. Děti se 
skvěle bavily, nakoupily si suvenýry, především 
v podobě dřevěných středověkých zbraní. Při-
blížila se čtvrtá hodina, což byl čas pro návštěvu 
našeho posledního místečka. A kam že jsme to 
vlastně vyrazili? Přeci na Kadovský viklan. Děti 
byly překvapeny jeho velikostí. Není se čemu 
divit, vždyť tento viklan měří v obvodu více jak 
11 metrů a váží neuvěřitelných 29 tun.

Přesně v 17,00 hodin jsme se ocitli před bu-
dovou naší školy, kde na děti čekali jejich drazí 
rodiče.

   Po celou dobu výletu nám krásně svítilo 
sluníčko a nelze si přát více, než aby se nám příští 
výlet vydařil, stejně jako tento.

Ivana Krýdová, DiS. 
vychovatelka ŠK, ZŠ TGM Blatná

foto vodní mlýn Hoslovice

Vstupenky na letošní 
Blatenský fest jsou již 

v předprodeji!
16. ročník Blatenský festu se uskuteční 19. 

a 20. června na Zimním stadionu v Blatné. 
Festival je opět dvoudenní a jeho hudební 
dramaturgie potěší fanoušky mnoha žánrů. 
Jeho hvězdou bude dozajista plzeňský ska or-
chestr Tleskač. Skočnou dávku skáčka dodají 
i Timudej. Těžkou nálož metalcoru a hardcoru 
můžete čekat od Locomotive, Status Prea-
sents, Colp atd. Punkovou scénu zastoupí Už 
jsme doma, SPS, The Fialky, Phantoms on 
Fire a další. Velmi zajímavá vystoupení slibují 
i hudební uskupení Houpací koně, X-left do 
die, Pankix, Slapdash, Malá bílá vrána a další. 
Také k nám znovu zavítají novojičínští HC3, 
Ticho de Pre Cupé Band a hudební cenou An-
děl právě ocenění První hoře. Blatenský fest 
bude mít i dva hosty ze zahraničí: Slovince 
Killing Option a americko-irské uskupení 5 
Foot Assassins. Samozřejmě se můžete těšit 
i na blatenské kapely jako Funkce Šroubu 
a Anča band. Kompletní hudební program 
a další informace najdete na webových strán-
kách www.blatensky-fest.cz. Také připravu-
jeme zajímavý doprovodný program nejen 
pro dospělé, ale i pro děti. Vstupenky na celý 
festival je možné zakoupit v předprodeji za 
výhodnou cenu 240 Kč v Hospodě u Datla 
a v Restauraci Sokolovna.
Ceny vstupenek na Blatenský fest:

Předprodej na 2 dny – 240 Kč
Na místě v pátek (1 den) – 180 Kč
Na místě v pátek na 2 dny – 330 Kč
Na místě v sobotu (1 den) 220 Kč

Předprodejní místa:  Hospoda U Datla, 
Restaurace Sokolovna.

Autor: Martina Žáková

BLATENSKÝ ZÁMEK ZKRÁSNĚL EV-
ROPSKÝM VÍKENDEM

Pokud jste se přišli o minulém víkendu (pátek, 
sobota) podívat na zámek na JARNÍ HUDEBNÍ 
SLAVNOSTI  spojené s EUROVÍKENDEM, 
jistě jste byli spokojeni. Počasí po oba dva dny 
vyšlo jako na objednávku, takže jsme všichni 
mohli vychutnat bohatě připravený program. 
Návštěvníků bylo hojně, snad jen na závěr při 
vystoupení blatenských rockových kapel se ná-
dvoří poněkud překvapivě vyprázdnilo. Kde byla 
blatenská omladina?

ZÁMECKÉ BISTRO LÁKÁ K NÁVŠTĚVĚ
Jen někteří z nás jsme vyzkoušeli, jak příjemné 

je posezení na nádvoří před ZÁMECKÝM BIS-
TREM třeba s pikantním grilovaným pstruhem 
a sklenkou dobrého bílého vína. Můžeme jen 
doporučit!

PŮJČOVNA LODÍ PROTI „HOSPŮDCE 
U BRYNDŮ“

Osvědčilo se také nové stanoviště půjčovny 
loděk. Pokud jste se po vodní hladině kolem 
zámku dosud neprojeli, napravte to.Zatím stále 
o víkendech odpoledne. (50,- Kč/ 30. min.)

VÝKUP DROBNOSTÍ PRO  CHALUPÁŘE
Vlastníte-li různé staré nádobí, nástroje, hrneč-

ky, hrnce, mlýnky, hmoždíře či jiné náčiní vhodné 
pro chalupáře a nemáte pro ně využití, přijďte nám 
je nabídnout do prodejny na náměstí Míru 209 „U 
SVATÉ KATEŘINY“. Sezóna se blíži a novou 
nabídkou  chalupáře potěšíme.

SKLÁRNA V BĚLČICÍCH JEDE OPĚT 
NAPLNO

Že máme historické sklo z Bělčic v prodejně 
U sv. Kateřiny za ceny od výrobce již určitě víte. 
V současné době jsme pro vás doplnili nabídku 
také o nové vzory. Rovněž můžete nahlédnout do 
KATALOGU a objednat. Pokud čekáte návštěvu 
a chcete ji obohatit krásným zážitkem, zajeďte 
přímo na náves do Bělčic k manželům Vlasáko-
vým, kde si rozhodně vyberete z bohaté nabídky 
a navíc na vlastní oči uvidíte, jak nádherné 
sklenky vznikají.

         ----------------------------------

  ŠTĚDRÝ HRÁČ, MILOSTIVÝ ZLODĚJ, 
POZDNÍ HŘÍBĚ, URBANŮV OVES A HAV-
LOVO ŽITO - CO Z TOHO VZEJDE, BUDE 
TI LÍTO.(25. května - URBANA)

Eva Fučíková, Lidové řemeslo

Divadlo
Dne 22.5.2009 od 20.00 hodin se bude konat 
divadelní představení  v kulturním domě ve 
Škvořeticích. Divadelní soubor Čelakovský 
ze Strakonic uvede komedii podle novely 
Jaroslava Havlíčka  „MUŽ 7 SESTER“.

Vstupné 40 Kč.
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Evropský víkend na   zámku 8. a 9. 5. 2009

Kyperskou výstavu zkrášlily dívky z Lycea Řekyň v krásných krojích, které měly  
i taneční vystoupení.

Řekové při vystoupení.

Po oba dny vystoupil na zámku hudební soubor z partnerského města Roggwil ze 
Švýcarska.

Krásnou procházku Evropou připravila svým recitálem Denisa Neubarthová  
s doprovodem svého manžela Hanse Richtera.

Při sázení stromu v parku pracoval hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola 
a pan Pavel Bouda, člen kabinetu eurokomisaře V. Špidly.

Jiří Zimola, Pavel Bouda, Jana Germenisová a Petr Šebek u plakátu k projektu  
„Z Jižních Čech až na konec světa“.

Program přišli pozdravit i motorkáři.

Mladá dudácká muzika ze Strakonic diváky potěšila.

Foto Kamila Berndorffová.
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Evropský víkend - Blatenské hudební slavnosti

Foto J. Kortus, další foto na www.makofoto.cz
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Cesta vína z vinice do lahve 
Cesta, na které se z vyzrálých hroznů stává 

víno, onen ušlechtilý a kulturní nápoj, není vůbec 
jednoduchá.  Proto se pokusím ji rozdělit na etapy 
a zjednodušeně popsat. Přestože se technologické 
procesy mohou lišit, základní pravidla se příliš ne-
mění. Zevrubný popis by však zabral příliš mnoho 
místa. V brzké době bych se chtěl k některým 
pojmům a procesům vrátit a trochu subjektivně 
je okomentovat. Etapě práce ve vinohradu se 
zatím záměrně vyhnu, a to zdaleka ne proto, že 
bych ji podceňoval. Naopak, je to podle mého 
názoru právě tato práce, která určuje vedle terroiru 
(tento pojem vysvětlíme příště) základní kvalitu 
budoucího vína. Věnuji ji tedy odpovídající místo 
v některém dalším článku. 

Vinobraní, to je završení oné úmorné dřiny ve 
vinici, kterou musí v zájmu vypěstování prvotříd-
ních hroznů absolvovat každý vinař či vinohrad-
ník. Je to období, ke kterému se vztahují naděje i 
obavy mnoha vinařů. Stanovení správného termí-
nu sklizně je základním předpokladem kvalitního 
vína. Ideální dobou sklizně je chvíle, kdy  obsah 
cukrů a kyselin je v optimálním poměru. V našich 
podmínkách se hrozny sklízejí od druhé poloviny 
srpna do konce listopadu. Výjimkou tvoří víno 
ledové. Zde vinař čeká na příchod mrazu, často i 
přes Nový rok, někdy se nedočká vůbec. Je velmi 
důležité, aby pro výrobu vína byly použity jen 
zdravé, vyzrálé a nepoškozené hrozny. Většina 
vinařství, která se chtějí pyšnit kvalitou svých 
vín, preferuje ruční sklizeň před mechanizovanou. 
Cesta sklizených hroznů z vinice do zpracovny by 
měla být co nejkratší a co nejrychlejší, nádoby na 
přepravu by měly být pouze přiměřené velikosti, 
aby se hrozny nemohly poškodit dřív, než dojdou 
do místa zpracování. Zabrání se tak zbytečnému 
rozmačkání bobulí, vytečení moštu a nebezpečí 
započetí hnilobných procesů. U poctivých vinařů 
už nenajdete ony zemědělské valníky, na nichž se 
za éry extenzivní velkovýroby sklizené hrozny 
přepravovaly jako brambory.  

Zpracování hroznů začíná odzrněním, tj. 
oddělením bobulí od třapin. Poté jsou některá 
vína, zejména bílá, ihned lisována. Účelem tohoto 
procesu je oddělit mošt od  rmutu - směsi šťávy 
a porušených, případně pomletých bobulí. Čím 
šetrněji probíhá lisování, tím kvalitnější je mošt 
a následně i víno. Nemělo by dojít k rozdrcení 
peciček, lisování stopek atd, aby se do moštu ne-
dostaly hořké a svíravé látky. Vinaři tak dnes stále 
častěji používají moderních, zejména pneumatic-
kých lisů, které jsou z tohoto hlediska nejšetrnější 
a nejúčinnější. Některá vína, včetně budoucích vy-
soce kvalitních bílých (zejména pro lepší extrakci 
aromatických látek) se před lisováním nechávají 
na potřebnou dobu naležet – macerovat.. V této 
etapě se projevují velké rozdíly ve zpracování 
bílých, červených i růžových vín, ale i rozdílné 
přístupy jednotlivých vinařů a různé způsoby 
lisování a přípravy na proces kvašení. Pokusím 
se je trochu zobecnit, ikdyž ani ve vinařství, jako 
v každém umění, nic neplatí paušálně. 

U bílých vín je proces macerace před lisová-
ním používán spíše v menším rozsahu, ikdyž urči-
tě ku prospěchu věci. Např. při návštěvě vinařství 
Pfaffl, jež je kvalitou svých vín vyhlášené v celém 
Rakousku a jehož vína rovněž dovážíme do ČR, 
jsem na vlastní oči viděl, že i rmut z bílých odrůd 
je před lisováním macerován. Do moštu se tak 

dostávají aromatické látky, které jsou obsaženy 
ve slupkách bobulí.

U červených vín po odstopkování, případně 
rozemletí, dochází k procesu, nazývanému 
fermentace. Rmut se v tzv. vinifikátorech (speci-
álních nádobách na kvašení) nechává po určitou 
dobu -  několik dnů až týdnů  - zkvasit. Působením 
vznikajícího alkoholu se tak ze slupek uvolňují 
barviva a třísloviny, které tvoří nezbytnou složku 
červených vín. U některých vín a v některých vi-
nařstvích, např. u velkých vín z Bordeaux, probíhá 
taková fermentace při řízených teplotách čtyři až 
pět týdnů. Tento proces dlouhé fermentace použí-
vají i někteří naši vinaři, uvádím např. Stanislava 
Mádla z V. Bílovic.

U růžových vín je proces fermentace rmutu 
zkrácen většinou na pouhé hodiny. Dochází tak 
pouze k částečnému uvolnění barviv a jen nepatr-
nému uvolnění tříslovin ze slupek do moštu. Doba 
fermentace se může prodloužit za výjimečných 
podmínek na několik dnů, a to při zchlazení na 
velmi nízké teploty. Dosáhne se tak opět zvýšení 
aromatiky vína. Poté se víno lisuje a zpracovává 
jako vína bílá. Pro výrobu tzv. klaretů se naopak 
doba fermentace červených hroznů extrémně 
zkrátí, často se však lisují celé hrozny bez fer-
mentace. Další zpracování je obdobné. 

U vín ledových se hrozny nechávají na keřích 
co nejdéle, čeká se na teplotu minimálně -7°C, 
kterou předepisuje vinařský zákon. Zmrzlé hroz-
ny se ihned vylisují, cukernatost moštu musí být 
nejméně 27°CNM. Dnes se k rozkvašení takto 
vylisovaného moštu (výlisnost je cca 20%) pou-
žívají speciální kvasinky, které se dokáží adapto-
vat na vysokou cukernatost. Cena ledových vín 
odpovídá vysoké pracnosti a extraktivnosti vín, 
pro vysoký obsah zbytkového cukru je užíváno 
ke slavnostním příležitostem nebo ke speciálním 
pokrmům. 

Pro slámová vína  musejí být posbírány hrozny 
ve velmi dobré kondici, zcela nepoškozené. Poté 
se pokládají na slámu nebo věší na provázky 
nejlépe do dostatečně větraných půdních prostor, 
aby mohly dobře vysychat. Bobule napadené 
hnilobou se musí ručně odstranit. Doba vysychání 
je většinou nejméně tři měsíce. I tato vína jsou 
vysoce ceněna, svou kvalitou se částečně blíží 
vínům ledovým. 

Kvašení neboli fermentace je proces přeměny 
cukru na alkohol za vzniku oxidu uhličitého a 
tepla. Neprokvašenou část cukru pak nazýváme 
cukrem zbytkovým.   Vylisovaný mošt se plní do 
nádob určených ke kvašení. Velmi často se dnes 
používá zaočkování kvasinkami, určenými pro 
jednotlivé odrůdy, příp. pro určitý typ a charakter 
vína. Zde se realizuje přístup a představy vinaře. 
Především u bílých a růžových vín se využívá 
procesu tzv. řízeného kvašení, tj.  kvašení při 
nízkých teplotách, zpravidla 11,5 – 18°C. Ve víně 
se tak uchová větší množství aromatických látek, 
než kdyby mošt kvasil naprosto samovolně. Po 
skončení hlavního kvašení lze hlavně u kvalitních 
červených vín nastartovat tzv. jablečno-mléčnou 
fermentaci, nazývanou také druhotné malolak-
tické kvašení. Při něm se ostrá a ve vyšší míře 
nepříjemná kyselina jablečná přeměňuje pomocí 
speciálních baktérií na hladší a jemnější kyselinu 
mléčnou. 

Na závěr tohoto odstavce nemohu nezmínit 
tzv. „burčák“, částečně zkvašený vinný mošt, 

který je v naší zemi vyhledávaným a oblíbeným 
nápojem. Ale i zde opatrně, kvalitní burčák a jeho 
případná doprava na místo užití má svá úskalí. 
V zásadě platí, že nejlepší burčák je ve vinném 
sklepě, kdy vinař s uchem na „bečce“ dá pokyn 
– a jdeme do toho. 

Školení vína má velký vliv na charakter vína 
a projevují se při něm naplno odborné znalosti a 
zkušenosti vinaře. Tato fáze výroby vína se skládá 
z řady speciálních úkonů, které mají jediný cíl 
– zvýšení kvality budoucího vína. Hlavní etapou 
je stáčení vína z hrubých a jemných kvasnic s ná-
sledným přidáním oxidu siřičitého k zabránění 
oxidace. Tuto látku začali do vína přidávat již staří 
Římané, přidává se do vín na celém světě dodnes. 
Nikdo zatím nenalezl jiný bezpečný prostředek, 
který by síru nahradil. Síření vína chrání před 
nežádoucím znehodnocením vína.  Důležitý je 
však obsah volné a vázané síry ve víně, který je 
dnes ve většině zemí stanoven vinařským záko-
nem. Dobří vinaři dokážou obsah této látky udržet 
hluboko pod povolenou 

normou. V tomto odstavci bych se rád zmínil o 
metodách, kterými je rovněž dosahováno zvýšení 
kvality vína. Jsou to „batonáž“ (zpětné vmíchává-
ní kvasinek sesedlých ke dnu zpět do školeného 
vína pro zjemnění jeho chuti), a barrikování, což 
představuje vyzrávání vína v nových, případně 
ještě další rok použitých zevnitř vypálených 
dubových sudech o objemu 225 l. Tento objem 
byl vypočítán k dosažení optimální výměny látek 
mezi dřevem a vínem. Dochází tak ke zjemnění 
především červených vín a dosažení jemných va-
nilkových a jiných taninových tónů. Obě metody 
vznikly ve Francii a zaslouží si bližší objasnění 
v některém z dalších článků. Poslední etapou před 
stáčením či lahvováním vína bývá tzv. čiření vína, 
stabilizace vinného kamene a nakonec filtrování 
vína. Čiření se provádí za pomoci vaječného bílku 
nebo bentonitu a má za cíl odstranění kalících 
částic a nestabilních látek. Posledním úkonem 
před stáčením vína do láhve je sterilní filtrace 
vína, při níž se prostřednictvím filtrů odstraní 
zbytky kvasinek a bakterií, které by následně 
mohly vínu uškodit. I na použití tohoto procesu 
jsou rozdílné názory, a tak někteří vinaři, pokud 
chtějí zachovat maximum přírodních látek ve 
víně, svá vína dodnes nefiltrují. Bývá tomu často 
u velkých červených vín. Nebojte se proto tzv. 
„depotu“ ve víně. Neznamená totiž nic jiného, než 
skutečně citlivé zpracování vína oním umělcem 
oboru vinařského. I vinný kámen v bílých vínech 
je jen znakem kvality vína. Samozřejmě tyto 
znaky nelze zaměňovat se skutečnými kaly, které 
vznikly opětovným rozkvašením vína, závoji, 
plísněmi a jinými vadami a nemocemi vína, které 
zmíníme někdy příště. Vrátíme se i ke způsobům 
plnění vína do láhví, především pak k použitým 
uzávěrům.

Zejména v posledních letech kráčí vinařství a 
vůbec celá vinařská technologie mílovými kroky 
kupředu, ať se to některým z nás líbí, nebo ne. 
Kolik nuancí dnes ve vínech nacházíme a co 
všechno můžeme srovnávat! Každý vinař hledá 
svou cestu a zkouší něco nového. A tak každý 
z nás si může najít v široké nabídce to „svoje“ 
víno pro vhodnou příležitost.

V textu použito zdrojů NVC
M. Žíla

O víně po kapkách – kapka osmá
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Historie firmy Resonet z Blatné

Prodej licenční výroby českého piana do Kanady a Austrálie
V dalším historickém ději připomenu „dobu temna“ v komunistickém 

teroru 50. let a rozmanitý životní osud Ladislava Kořána, který byl první 
u zrodu vývoje české elektrické kytary, na kterou se dá vyjádřit svobodný 
projev. Kytara se v minulém století stala v rukou hudebníků toužících po 
svobodě nástrojem a symbolem revolty a odporu v systému, který utlačoval 
svobodu a lidská práva svých občanů.

Po úspěšném dokončení vývoje elektromagnetického snímače a piana 
Resonet 506 byla firma Ladislava Kořána finančně vyčerpána a bylo ne-
zbytné, pro udržení dalšího chodu vývojové laboratoře, která měla  v plánu 
pokračovat na vývoji elektrických snímačů pro strunné hudební nástroje 
a tehdy populární havajskou kytaru a sériovou výrobu pian Resonet, zajis-
tit urychleně prodej výrobku dokončeného elektrického piana a získat tak 
potřebné finanční prostředky. Obdržet ale v 50. letech povolení k prodeji
piana bylo nesmírně obtížné byrokratické řízení, jelikož komunistický systém  
neměl zájem podporovat živnostníky a podnikatele, ale naopak byla snaha 
jejich činnost a výrobu zlikvidovat. Později bylo úřady rozhodnuto, že se 
prodej elektrického piána bude moci uskutečnit pouze jen prostřednictvím 
národního podniku Nový Byt v Praze.

Jelikož firma Resonet potřebovala nezbytně další finanční prostředky
na další chod firmy, obrátil se majitel firmy L. Kořán prostřednictvím mi-
nisterstva zahraničního obchodu v Praze legální cestou na úředníka pana 
Nováčka, který se velice zajímal o zajímavý unikátní český výrobek. Nabídl 
prodání licenční výroby svého unikátního výrobku, elektrického piana, 
do Kanady a Austrálie, aby prodejem licenční výroby co nejdříve získal 
potřebné licenční poplatky, finanční prostředky na další vývoj a chod své
blatenské firmy Resonet.

A jak dopadl prodej piana Resonet?   
„Po návštěvě ministerstva zahraničního obchodu v Praze jsem následně 

dostal upozornění, že se o mne zajímá státní bezpečnost, neváhal jsem 
a odcestoval jsem sám bez své rodiny do zahraniční. Za krátký čas jsem se 
vrátil zpět pro svoji rodinu.“

„O tom, jak se bolševici vyvinou jsme pochopitelně neměli tušení“, 
vzpomínal pan Kořán. „V případě, že bych tušil, čeho všeho jsou schopni, byl 
bych pryč i se svým pianem již koncem února 1948... a pochopitelně i s celou 
svou rodinou. Ale v té době jsme si všichni v Čechách naivně mysleli, že to 
bolševikům nemůže vydržet ani rok !! Jaký to tragický omyl !!“

Následně jsem byl při nelegálním přechodu hranic za tragických okolností 
v roce 1949 zatčen státní bezpečností, vyslýchán StB a byl obviněn a obža-
lován, že jsem chtěl prodat nepřátelské cizí kapitalistické mocnosti licenci 
na výrobu českého hudebního nástroje do Austrálie a Kanady. 

V listopadu roku 1950 jsem byl odsouzen Státním soudem v Praze na 
Pankráci, podle paragrafu 1 a 5, zákona číslo 231 na ochranu republiky 

k 18 letům těžkého žaláře pro velezradu a průmyslovou špionáž za to, 
že jsem chtěl prodat licenci k výrobě elektrického piana! (nepřátelské 
západní kapitalistické mocnosti…)

Trest si uvězněný (*mukl) Ladislav Kořán odpykával v tvrdých nelid-
ských podmínkách Jáchymovského koncentračního tábora, kde pracoval na 
nucených pracích v uranových dolech, kde prožil nelidské utrpení a kruté 
zacházení a viděl otřesné případy, jak se lidé věší na ocelových drátech 
a v zoufalství se vrhají do uranových dolů..  

To ale nebyl případ houževnatého a od mládí tvrdě trénovaného atleta 
a sportovce Ladislava Kořána.

Sedělo se mnou v lágru mnoho osobností, generál Pernický, August 
Bubník, Václav Roziňak, Standa Konipásek, ing. Bóža Modrý, generál 

Sedláček, ing. Kabelík generální ředitel Baťovy Kotvy, doktor Václav 
Koniska a spousta dalších významných lidí a filozofů..

Život mi tam tenkrát zachránil kuchař Věra Protiva, který mi poskytl bujón 
ze syrových vajec na posilněnou, když mne přivlekli po třech a půl měsících 
strávených v podzemní vlhké a studené korekci, kde jsem byl zavřen, tam 
jsem měl opravdu na mále…“

Tábory nucené práce byly komunistickým systémem zřizovány za jedi-
ným účelem, a tím bylo novodobé otrokářství.

Na českém území lze za koncentrační tábory považovat tábory zřízené při 
těžbě uranové rudy – tzn. Tábory nucené práce, ve kterých byli lidé odsouzení 
k likvidaci (TNP) a nápravně pracovní tábory (NPT) zřizované v oblastech 
Jáchymov, Příbram, Horní Slavkov – „české souostroví GULAG“. Odha-
duje se, že těmito tábory prošlo na 80 tis. vězňů (politických, kriminálních, 
retribučních…). Byly také zřizovány koncentrační tábory kněží – tzv. kon-
centrační kláštery. Největší z nich byl v klášteře premonstrátů Želiv. 

250g chleba pro „*mukla“ na den a malé výživné pro jeho děti, zlevnily 
jeho pracovní sílu na minimum. Při nesplnění tvrdé normy dokonce nedostal 
vězeň ani ten chleba, třeba i tři dny, ale normy musel pod dohledem krutých 
dozorců plnit. Vězni, určení na fyzickou likvidaci v těchto táborech, byli pro 
zločinný komunistický systém pouze levná pracovní síla.  * “Mukl“ – Muž 
Určený K Likvidaci.

Udělil jste ve vězení někomu zplnomocnění nebo licenční práva, aby 
dále vyráběl výrobky pod Vaší značkou RESONET a používalo se Vaše 
firemní logo k propagačním a obchodním účelům a k prodeji své firmy
RESONET?

Veškeré právní úkony a pověření měl na starosti notář v Blatné, jehož 
jméno mohu zjistit pane Janků, až přiletím na jaře 2009 do Čech na televizní 
natáčení a vernisáž Vaší výstavy kytar do Blatné. Moje firma Resonet ani
značka nebyla zrušena ani prodána na moji žádost – nikdo se mne na nic 
neptal, tenkrát jsem byl otrok a *mukl komunismu bez jakékoliv možnosti 
něco rušit nebo registrovat. 

Od té chvíle, kdy jsem věděl, že je na mne vydán zatykač, už jsem nemohl 
naprosto vůbec nic dělat a ani se ukázat, a když mne konečně v roce 1950 

Komunistický tábor nucených prací z 50. let.
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v květnu při nelegálním přechodu hranic do Německa dostali - to už jsem byl 
úplně bez práv... To je právě to, co tenkráte bylo, co si snad ani nedovedeš 
dnes představit - prostě konec, naprostý konec všeho, i Tvého jména… Byl 
jsem jenom číslo 010806 *mukl č. 010806.

Život Ladislava Kořána ve svodném světě
Po ukončení trestu dne 23. března 1968 odcestoval L. Kořán na pozvání 

do Spojených států amerických, kde se rozhodl zůstat natrvalo a od nuly 
vystavěl znovu svůj nový život, nyní již ale ve svobodné a demokratické 
zemi, která podporuje soukromé vlastnictví a podnikání. V začátcích mu 
pomohl jeho kamarád z Německa, Míla Svoboda, jenž v americkém městě 
L.A. zastupoval výrobce vozů Porsche. Dne 18. srpna 1976 se stal pan L. 
Kořán americkým občanem!

V prvních začátcích mu také velice pomáhal i kamarád atlet Karel Za-
bloudil, který měl v Americe firmu na výrobu přístrojů pro zkoumání moře.
Ladislav Kořán žije v Los Angeles (Kalifornii) dodnes a ve svém dalším 
činorodém životě se živil mnoha způsoby. V Americe byl dlouhá léta 
úspěšným klenotníkem a šperkařem, vlastní přes 1250 patentů rozmanitých 
průmyslových vzorů a tvarů šperků, vyráběl čínské masážní pásy a vybavení 
pro fitness a nafukovací polštářky do letadel, vymyslel speciální houpací
zařízení, do kterého se zavěsíte hlavou dolů, aby se protáhla páteř. V pět-
aosmdesáti letech vyrostl o dva centimetry a jeho „kolébka“ se v Americe 
dobře prodávala. 

O historických událostech a ději, které se odehrávaly za jeho nepřítom-
nosti v době jeho uvěznění v městě Blatné a jeho firmě Resonet, se pan
Ladislav Kořán dozvěděl až ode mne, při osobním setkání v roce 2006, 
kdy jsem ho po dlouhém a marném vyhledávání našel až na druhém konci 
planety v řetězci 14 tropických Mariánských ostrovů, v západním Tichém 
oceánu na ostrově Saipan, když jsem ho pozval na výstavu kytar, kterou 
jsem mu na jeho počest věnoval.

O slávě a historii svých hudebních snímačů, výrobků a firmě Resonet
pan L. Kořán neměl až do jara roku 2007 sebemenší tušení, jelikož na svou 
prožitou úděsnou minulost z první poloviny svého života chtěl už navždy 
zapomenout…

Slavný Blatenský sportovní atlet
Zjistil jsem, že majitel Blatenské firmy Resonet a první výrobce  elek-

trických snímačů v poválečném Československu pan Ladislav Kořán je od 
mládí tvrdě trénovaný cyklistický závodník a také slavný český atlet. 

V roce 1943 se Ladislav Kořán dokonce seznámil na běžeckých závodech 
s legendárním českým atletem a olympionikem Emilem Zátopkem a stali se 
přáteli na celý život. V roce 1947 v sestavě Ladislav Kořán, Emil Zátopek, 
Luboš Vomáčka, Jindřich Roudný, Karel Zabloudil v Hannoveru vyhráli 
mistrovství světa armád v přespolním běhu na 10 km a získali společně 
v tomto maratonu zlatou medaili.

Již v roce 1945 založil atlet Ladislav Kořán v severočeských Teplicích 
běh kolem kopce Doubravky a tento legendární závod se běhá dodnes. 50. 
ročníku závodu v běhu se účastnili společně i slavní veteráni a mistři světa 
atleti Karel Zabloudil, Emil Zátopek a Ladislav Kořán. Startéry závodu 
60. ročníku maratonu  roku 2004 byl zakladatel maratonu a vítěz prvních 
tří ročníků, Ladislav Kořán, který přiletěl z Los Angels, a Dana Zátopková 
+ patronát vedení Českého klubu olympioniků. Maratonu, který se koná 
každoročně za každého počasí se účastní vždy téměř 300 běžců všech vě-

Vaneesa a Ladislav Kořánovi v Královéhradeckém biskupství 2007 jako čestní 
hosté výstavy – Československá elektrická kytara.

kových kategorii od 200 do 10 000 metrů. Letošní 65. ročník legendárního 
českého maratonu se poběží v srpnu 2009. Světový šampionát v maratonu 
v přespolním běhu se po válce v.r. 1947 konal v britské okupační zóně na 
dostihové dráze v Hannoveru.

Mistři světa z roku 1947 

Český atlet Ladislav Kořán je celoživotní přítel slavných sportovních 
osobností 50. let, olympioniků Emila a Dany Zátopkových a mnoha dalších 
legendárních světových sportovců. 

I ve svém vysokém věku tento obdivuhodný atletický vytrvalec pravidelně 
dodnes denně stále trénuje a uběhne každý den svých 10 km! Rozmanitý 
životní osud Ladislava Kořána, který nepřetržitě a vytrvale běží svůj životní 
maraton, by se měl stát námětem pro zpracování a natočení dokumentárního 
filmu o jeho význačné osobě.

(Pokračování v příštím čísle).
Jiří Janků

hudební poblicista
www.muzeumkytar.cz

Z vernisáže výstavy v blatenském muzeu.

Jindřich Roudný, Ladislav Kořán, Emil Zátopek, Luboš Vomáčka,  
Karel Zabloudil .

84. letý český atlet Ladislav Kořán žije v Los Angels v USA (2009).
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(Pokračování z min. čísla)
Ví se jen, že šéf obrovské banky Lehman Bro-

thers těsně před vyhlášením krachu, „odlil“ 400 
miliard dolarů do tří bank v Izraeli… Asi proto 
nechala vláda USA tuto banku padnout. I tato insti-
tuce  prodávala fiktivní záruky obchodního partnera
k financování  (neboli virtuální ekonomika).

V dobách dnešní hospodářské krize (obdobně 
jako ve 30. letech minulého století), přesvědčili ban-
kéři politiky, aby jejich průšvihy uhradili z kapes 
obyčejných lidí, to znamená ze státního rozpočtu, 
složeného z plateb daní obyvatel… Politici, kteří 
nejsou schopni zjistit podstatu problému, začali 
(jako před léty) sypat peníze bankám a rabovat 
tak veřejné rozpočty, zvyšovat zadluženost státu 
a plateb úroků. Obrovské peníze tedy tečou do 
bankovního sektoru. Po rozborech předchozí krize 
30. let se však ukázalo, že to nebylo právě nejlepší 
řešení!

Je správné lupičům, kteří okrádali druhé, nalitím 
veřejných peněz, dávat možnost  dalších obdobných 
loupeží?? Nepatří tito výrobci a prodejci falešných 
hodnot spíše za mříže a k vrácení nahrabaných 
zisků, - než jim naopak nasypat miliardy, z nichž 
si obratem – jak se nyní stalo – sami sobě vyplatili 
horentní částky – asi odměnu za to, jak své poli-
tiky ošálili??  Je podivné,že se těmito normálními 
otázkami nikdo ve světě politiky a řízení nezabývá!! 
Nebo je skutečností staré rčení, že peníze světem 
vládnou? Že   za peníze si můžete každého koupit 

nebo ohloupit a vyvstává otázka, kde se ocitá de-
mokracie v porovnání se silou peněz! Peníze mají 
skutečně obrovskou moc. Můžete si koupit vyda-
vatelství novin a třeba televizi a ovlivňovat jimi 
miliony obyvatel.. Můžete zaplatit zabijáka, aby 
odstranil vašeho protivníka. Peníze jsou rozhodující 
při volbách – kdo má víc, může víc ovlivnit voliče. 
Za peníze si koupíte i titul barona (Rotschild).

V kauze „krize“ se také zdá, že doba krachu  
byla předem připravena. Svědčí o tom další, snad 
záměrně připravovaná krize hypoteční v Americe. 
Velkému množství občanů, kteří očividně nemohli 
splatit půjčky na koupi domu, byly dobře place-
nými dealery i sdělovacími prostředky vnucovány 
smlouvy se splátkami, zvyšujícími se právě k době 
plánovaného velkého krachu financí. Tak v jednu
dobu krachly v Americe dvě kauzy (bubliny) 
– finanční a hypoteční. Ta druhá se týkala osobně
velkého počtu obyvatel a zdá se, že měla za cíl 
oslabit pozornost k té velké, světové krizi..

Svět trpí – svět byl znovu okraden – a my všich-
ni jen zíráme!  Co dělat?? Země původu se přeci 
musí vypořádat s těmi, kdo toto světové zlo zavinili, 
vše řádně vyšetřit a odpovědné lidi potrestat. Nebo 
nechť se s kauzou vypořádá světový soudní tribu-
nál, s cílem zamezení možnosti opakování podvodů 
po čase zapomenutí…

Stane se tedy něco ve prospěch obyvatel Země 
a dalších generací??       F.K.

Svět trpí a my s ním OZNAMUJI, ŽE BYLO OTEVŘENO 
OBCHODNÍ MÍSTO 

ČESKÉ POJIŠŤOVNY, a.s., 
NÁM. MÍRU 105, BLATNÁ.

Zde Vám bude poskytnuto bezplatné 
poradenství k veškerým produktům 

České pojišťovny, a.s.
(pojištění životní, majetkové, odpověd-

nostní, povinné a havarijní pojištění 
vozidel, cestovní pojištění, penzijní 

připojištění a investice do podílových 
fondů)

O t e v í r a c í  d o b a 
Po      8.00  –  17.00
Út     12.00  –  15.00
Stř    12.00  –  17.00
Čt       8.00  –   16.00

KDYKOLIV po tel. dohodě:  
603 585 280 – JOSEF BATISTA

AKCE LÉTO 2009

Za uzavření dětského pojistně – spořící-
ho produktu 

S L U N Í Č K O – ZÍSKÁTE BONUS 
500,- Kč

7. – 8. května se ve Stochově konala kvalifikace MČR v mažoretkovém
sportu. Pro mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná se toto kolo stalo slibným 
startem do nové soutěžní sezóny.

Za PREZIOSO startovalo sedmnáct sóloformací a čtyři skupiny. Všechny 
soutěžící vystoupaly na stupně vítězů a celkově si mažoretky odvezly šest-
náct titulů mistryň kvalifikace. Několik sóloformací se může pyšnit nejvyšší

možnou známkou, jakou porota uděluje. Všechny formace obdržely první 
místa s velkým bodovým náskokem.

Mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná se nyní připravují na další kola 
soutěžního maratonu. Držme jim tedy palce, ať se jim daří i nadále!

Autor

Mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná ovládly kvalifikaci ve Stochově!

Juniorky miniformace - 1. místo.

Juniorky, formace, hůlka, Toreádor, 1. místo a cena V.I.P. poroty.

Úspěšné sóloformace.

Formace kadetek, 1. místo a sólistka Eliška Pekárková, 1. místo.
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M ě s t s k ý   ú ř a d  B l a t n á
třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
tel.: 383  416 111 

V Blatné dne 4. května 2009 
Č.j. MUBL 5165/2009/7

Oznámení 
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta města Blatná podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do 
Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,

oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 
    v pátek dne 5. června 2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
    a v sobotu dne 6. června 2009 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu
ve volebním okrsku č. 1 

je volební místnost - Základní umělecká škola, tř. J. P. Koubka čp. 4, 
Blatná

pro voliče bydlící v ulicích:
Chelčického, Jiráskova, K Jatkám, Lapač, Masná, Na Příkopech, Nad 

Lomnicí, Nábřeží Husovo, náměstí Míru, Pivovarská, Písecká, Plzeňská, 
Polní, Rybářskát, tř. J. P. Koubka, U Sladovny, V Jamkách, V Podzámčí, 
Vorlíčkova, Za Sladovnou

ve volebním okrsku č. 2 
je volební místnost - Městský úřad, tř. T. G. Masaryka čp. 520, Blatná
pro voliče bydlící v ulicích:
Na Bílé husi, Nerudova, Šilhova

ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost – Dům s pečovatelskou službou, Tyršova čp. 436,  

Blatná
pro voliče bydlící v ulicích:
9. května, Böhmova, Dvořákova, Fügnerova, Hálkova, Husovy sady, 

Chlumská, Lhotka, Malá, Na Obůrce, Na Růžových plantážích, Nábřeží 
Dukelské, Nábřeží, Havlíčkovo, Nádražní

Náměstí Kalinovo, Palackého, Podskalská, Průchova, Riegrova, Řečice, 
Řečická, Sádlov, Sadová, Smetanova, Tichá, tř. T. G. Masaryka, Tyršova, 
Tylova, U Jeslí, V Jezárkách, Ve Škalí, Vrbenská, Vrchlického

ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost – Základní škola J. A. Komenského, nám. J.A. Ko-

menského čp. 387, Blatná
pro voliče bydlící v ulicích:
Akátová , Blýskavky , Brigádnická, Buzická, Čechova, Habrová, Javo-

rová, Lipová, Malý vrch, Na Blýskavkách, Na Tržišti, náměstí J. A. Ko-
menského, Purkyňova, Spálená, Strakatého, Topičská , U Čertova kamene, 
Zahradnická, Žižkova

ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost – Základní škola Holečkova, Holečkova čp. 1060, 

Blatná
pro voliče bydlící v ulicích:
Alšova, B. Němcové, Bezdědovická, Dlouhá, Hálova, Holečkova, Jana 

Wericha, Krátká, Na Hřebeni, Nad Vdovečkem, Paštická, Pod Vinicí, Ra-
kovnická, Velký vrch, Za Pustým

ve volebním okrsku č. 6 
je volební místnost – Blatná, část Skaličany 
pro voliče bydlící v části města:
Skaličany

ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost – Blatná, část Drahenický Málkov čp. 41
pro voliče bydlící v části města:
Drahenický Málkov

ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost – Blatná, část Čekanice čp. 12
pro voliče bydlící v části města:
Čekanice 

ve volebním okrsku č. 9
 je volební místnost – Blatná, část Blatenka čp. 9
pro voliče bydlící v části města:
Blatenka, Jindřichovice

ve volebním okrsku č. 10
je volební místnost – Blatná, část Hněvkov čp. 17
pro voliče bydlící v části města:
Hněvkov

ve volebním okrsku č. 11
je volební místnost – Blatná, část Milčice čp. 10
pro voliče bydlící v části města:
Milčice

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost 
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, ces-
tovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství 
jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb do 
Evropského parlamentu hlasovací lístky.  Ve dnech voleb do Evropského 
parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

    Josef Hospergr, v. r.    
    starosta města 
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MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ
Zahradnická 171, 388 01 Blatná

tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321, e-mail: m.policie@mesto-blatna.cz
http://www.mesto-blatna.cz

MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ INFORMUJE- měsíční statistika 
z informačních radarů – duben 2009   (do statistiky zahrnuta 

pouze vozidla jedoucí rychlostí vyšší než 25 km/h.)

Z důvodu, že strážnicí Městské policie Blatná získali informace o tom, 
že někteří mladí řidiči v Blatné se v poslední době baví tím, že se svými 
motorovými vozidly jezdí co nejrychleji pod informačními radary a pak 
se před kamarády chlubí tím, že nejvyšší rychlost která je zde uvedena 
a zveřejněna je rychlost vozidla které právě oni v ten den a hodinu řídili, 
rozhodl jsem se tento údaj již nezveřejňovat. Městská policie Blatná se ve 
spolupráci s Policií ČR naopak ještě více na tyto řidiče zaměří a bude je 
nekompromisně dle platného zákona postihovat.

Ulice T.G.Masaryka od 00.00 hodin dne 1.4.2009 do 23.59 hodin dne 
30.4.2009:

- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (oba směry): 90528
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (směr do města-proti 

radaru): 53572
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (směr z města): 36956
- celkově projelo nejvíce vozidel ve čtvrtky (oběma směry): 15071
- celkově projelo nejméně vozidel v neděle (oběma směry): 8414
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi 13.00 – 13.30 hodin (oběma 

směry): 121
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi 01.00 – 01.30 hodin (oběma 

směry): 4
- počet vozidel která překročila rychlost 50 km/h (oběma směry): 8765 
- počet vozidel která překročila rychlost 60 km/h (oběma směry): 1005 
- počet vozidel která překročila rychlost 70 km/h (oběma směry): 168 
- průměrná rychlost: 40,1 km/h

Ulice Písecká od 00. hodin dne 1.4.2009 do 23.59 hodin dne 30.4.2009:
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (oba směry): 179231
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (směr do města): 

80847
- celkový počet vozidel které projely touto ulicí (směr z města-proti 

radaru): 98384
- celkově projelo nejvíce vozidel ve čtvrtky (oběma směry): 29855
- celkově projelo nejméně vozidel v neděle (oběma směry): 17751
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi 13.30 – 14.00 hodin (oběma 

směry): 227
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi 01.00 – 01.30 hodin (oběma 

směry): 21
- počet vozidel která překročila rychlost 50 km/h (oběma směry): 

90354 
- počet vozidel která překročila rychlost 60 km/h (oběma směry): 

16063 
- počet vozidel která překročila rychlost 70 km/h (oběma směry): 3370 
- počet vozidel která překročila rychlost 100 km/h (oběma směry): 50 
- průměrná rychlost: 50,1 km/h   

Velitel strážníků Městské policie Blatná 
Petr Vaněk 

Čarodějnický den ve škole
Poslední dubnový den je tradičně spjat s pálením čarodějnic o takzvané 

filipojakubské noci. V naší škole nikdo z vyučujících ani žáků nechtěl čekat
na noční hodiny,a tak se rozhodlo,že v areálu školy proběhne od ranních 
hodin celý čarodějnický den. Pro čtyřčlenná družstva bylo připraveno 5 
čarodějnických stanovišť, s jejichž nástrahami se všichni museli poprat, aby 
získali byrokratické potvrzení ve formě razítek s čarodějnickými náměty. 

Na prvním stanovišti byly připraveny různé vonící i zapáchající a vše-
lijak vyhlížející kouzelné lektvary, při jejichž ochutnávání a poznávání se 
leckterý účastník čarodějného souboje notně zapotil. Na druhém stanovišti 
bylo potřeba vzít si k ruce na pomoc moudrou sovu, aby se podařilo úspěšně 
zvládnout všechny nástrahy hádanek, úkolů, rébusů, testů a kvízů. Třetí 
stanoviště nabízelo úkol trefovat se pravým čarodějnickým koštětem do 

začarovaného kruhu. Čtvrté 
stanoviště bylo zaměřeno na 
správnou orientaci v prostoru. 
Mezi různými uměle vyrobe-
nými i přírodními překážkami 
byly nataženy pravé čarodějné 
pavoučí sítě, po kterých bylo 
možné se s zavázanýma očima 
dostat od startovní čáry až 
do cíle. Poslední stanoviště 
čarodějnice Habaďůry bylo 
věnováno tělesné zdatnosti. 

Přes různé čarodějnické kousky jmenované osoby se všichni úspěšně dostá-
vali ručkováním po nataženém laně nebo přechodem přes lavičkový most 
na druhou stranu vyčarované řeky.

Nutno dodat, že u jednotlivých stanovišť byla připravena pravá čaro-
dějnická kulisa s roztodivnými jedovatými houbami, různou nepěknou 
havětí, částmi lidské kostry, dopředu dětmi vyrobenými čarodějnicemi 
a v neposlední řadě i s pravými čarodějnicemi, na které se přeměnili členové 
pedagogického sboru. Spousta žáků si také připravila správné čarodějnické 
oblečení i s vynikajícím maskováním, a proto se dopoledne 30. dubna naší 
škole náhodní kolemjdoucí raději vyhýbali obloukem.

Nikomu z přítomných nevadil ani téměř půlhodinový déšť, který se nad 
místem čarodějnického reje dopoledne přehnal. Však také znovu vysvitlo 
slunce a umožnilo úspěšné dokončení příjemného dne. Jelikož žáci všechny 
úkoly splnili, mohli se zúčastnit spálení neúspěšné čarodějnice, která však 
nebyla členkou pedagogického sboru, na připravené a před deštěm chráně-
né hranici. Po rozplynutí čarodějnických zbytků se ohniště použilo k jiné 
příjemné činnosti, a to opékání připravených buřtů. 

Další školní den se tak nachýlil ke svému konci. Čarodějničtí žáci si kromě 
skvělých zážitků odnesli domů i velmi zdařile vyvedené glejty za úspěšnou 
činnost od samotné nejvyšší čarodějnice Bětky. Sama nejvyšší také rozdala 
každému  absolventu čarodějnických úkolů kus ze svého „ čarodějnického 
žvance „, který si sám podle svého gusta mohl opéct na čarodějnickém ohni. 
A to měli před sebou ještě vidinu prodlouženého víkendu!

Petr Šavrda, učitel ZŠ Holečkova, Blatná

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

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu

 

Vás co nejsrdečněji zve na
 

Zábavné odpoledne pro děti
 

ve čtvrtek 21. května 2009 od 15:00 hodin
před Obchodním domem LABUŤ u mostu Jana Palacha ve 

Strakonicích.
 
Program: obří skákací auto „Teréňák“, Agentura A.R.G.O. - stře-

dověké hry a soutěže pro děti o ceny, diskotéka DJ Františka Mareše, 
malování na obličej, nafukování balónků, vystoupení s diabolem,po-
hadkové postavičky pan PIP a zaječice VILEMÍNA, Kuchařka „Zvěřina 
v Evropské unii“ - recepty na zvěřinu, vtipy Petra Urbana a soutěž 
o kuchařské zástěry.

                               Nápoj zdarma, občerstvení.
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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
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Kompletní�zemní�a�výkopové�práce/pomocí�všech�typ��rypadel�–�oto�ná�kolová,�
pásová,�krá�ivá�a�rypadlo�naklada�e.�

�� provád�ní�drobných�stavebních�prací�/opravy�a�výstavby�inženýrských�sítí,�

�� komunikací�a�cest,�zpev�ování�ploch,�asfaltování,�odvodn�ní�a�drenáže�atd.�

�� kompletní�letní�a�zimní�údržba�komunikací�(odklízení�sn�hu�a�posyp)�

�� pronájem�a�odvoz�kontejneru,��ezání�asfaltu�a�betonu�

�� hutnící�technika�(p�ch,�deska,�vále�ek)�

�� �išt�ní�a�odbah�ování�vodních�tok��a�rybník��

�� odvoz�všech�sypkých�materiál��

�� vrtání�otvor��na�sloupky�oplocení�

�� strojní�bourací�práce�a�demolice�

�� p�ibližování�a�odvoz�d�eva�

�� zdvihací�práce��

����

�

Mobil:�774�946�394,��Tel/fax:�318�683�827,��
E�mail:�josef.mazdra@seznam.cz�

Mateřské centrum má za sebou 
první měsíc své činnosti

Mateřské centrum Kapřík zahájilo svoji čin-
nost 8. dubna. Během měsíce dubna navštívilo 
centrum 51 maminek a 54 dětí. Doslova rekordní 
návštěvnost byla ve středu 22. 4., kdy přišlo 19 
maminek a 21 dětí. Tento den jsme malovali 
prstovými barvami. Byl to zážitek nejenom pro 
děti, ale i pro maminky (ty měly pak o zábavu 
postaráno ještě doma při praní). Do centra jezdí 
maminky i z okolních vesnic, dokonce až z Tisova 
či Hvožďan. Děti jsou nadšené z nových hraček 
– skluzavky a plastového domečku. Nákup těchto 
hraček nám umožnil sponzorský dar od firmy
Dura  Automotive, CZ. k. s. Mezi oblíbené činnos-
ti dětí patří hra na hudební nástroje a opičí dráha. 
Úspěch mají i pohádky. Příští týden nám přijdou 
zahrát děti ze ZŠ JAK pohádku O semaforu, který 
nechtěl cvičit.

Pro velký zájem dětí i maminek  je od května 
Mateřské centrum Kapřík otevřeno i v pondělí 
dopoledne. 

Více o MC Kapřík na
www.mckaprik.estranky.cz

Informace 
z SOŠ Blatná

Střední odborná škola Blatná, 
V Jezárkách 745, dnem 15.5. 

uzavřela 2.kolo přijímacího řízení. Vzhledem 
k letošnímu komplikovanějšímu systému přijí-
macího řízení někteří přijatí žáci přijetí nepo-
tvrzují odevzdáním zápisového lístku, proto je 
následně vyhlášeno 3.kolo přijímacího řízení do 
1. ročníku SOŠ Blatná pro rok 2009/2010 do 2 
oborů: Elektrotechnické počítače (26-41-M/02 
Elektrotechnika) a Informatika v ekonomice (63-
41-M/040). Přihlášky do 3.kola se přijímají až do 
22.6.2009 a rozhodnutí o přijetí budou vydána 
o den později 23.6.2009. Přijímání probíhá na 
základě výsledků ze ZŠ, bez přijímacích testů. 
Přihlášku získáte v SOŠ Blatná, je i na webu školy 
www.blek.cz , kde jsou i podrobnější informace. 
Pro třetí obor Obchodní akademie (63-41-M/02) 
může být 3.kolo vyhlášeno rovněž v okamžiku, 
kdy by se uvolnilo místo, stačí sledovat web školy 
či se dotázat telefonicky. 

V týdnu od 18.5. probíhají v SOŠ Blatná 
maturitní zkoušky všech tří oborů, které zakončí 
22.5. slavnostní předání maturitních vysvědčení 
v obřadní síni blatenského zámku.

Zajímavostí letošního jara je v SOŠ Blatná 
přímý internetový přenos z hnízda poštolek, 
které se nachází na budově domova mládeže a ve 
kterém se 10.5 vylíhla první mláďata. Technicky 
přenos zajišťují žáci a učitelé školy na webu www.
student.blek.cz/kamera/ , odkaz je i z www.blek.
cz  a na webu města Blatná. Na přenosu se podílí 
i ZO ČSOP 20/04 Blatná, informace o poštolkách 
najdete na  www.csop-jc.org/blatna/postolky.php , 
na tomto webu jsou i informace o přírodovědných 
vycházkách organizovaných ornitology z ČSOP.

autor?
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Blatenské mažoretky
První dva květnové víkendy přinesly nám, 

Blatenským mažoretkám, hned tři události. 
V neděli 3.5.2009 jsme společně s Vámi přivítaly 
historická vozidla projíždějící naším městem 
k připomenutí osvobození americkou armádou 
na konci 2. světové války. Při této příležitosti 
jste mohli vidět i vystoupení našich malých 
mažoretek. 

Hned následující pátek 
začal Evropský víkend 
spojený s Blatenskými hu-
debními slavnostmi, který 
jsme zahájily slavnostním 
průvodem městem. Během pátečního programu na nádvoří zámku jsme Vám 
představily nejen naše nové soutěžní sestavy, ale i taneční vystoupení. Něžný 
waltz a valčík, temperamentní paso doble s názvem Carmen a na závěr si 
svoji premiéru zažily malé taneční páry vedené Kristýnou Strnadovou. Za 
svůj hravý jive a rock’n roll sklidily velký potlesk. 

V sobotu 9.5.2009 se ve Vimperku konala kvalifikace MČR v mažoret-
kovém sportu. V dopolední soutěži se všechny naše sóloformace umístily 
na prvních třech místech. V odpolední soutěži skupin obsadily kadetky 2. 
místo za sestavu s hůlkou i s pom-pomy a získaly tak postup do semifinále.
Seniorky nejen postoupily do semifinále s hůlkou, ale skvělým zakončením
dne bylo jejich 1. místo vybojované v sekci pom-pom. 

Bára, Terka, Eliška

Vítání občánků na zámku Blatná
Foto: Dagmar Šornová

Malá slavnost vítání občánků Blatné se 
uskutečnila dne 28.dubna 2009 v obřadní 
síni blatenského zámku.  

Za přítomnosti pana místostarosty 
Mgr. Bohuslava Navrátila a členky Ob-
čanské komise paní Věry Ernstové bylo 
přivítáno 16 občánků.  

Byli přivítání občánci:
David Beneš nar. 12.12.2008 Matyáš Matějka  nar. 01.08.2008
Adéla Čadková  nar. 13.02.2009 Jakub Mlíčko  nar. 08.10.2008
Tereza Drnková  nar. 06.02.2009 Štěpán Medlín nar. 10.01.2009
Karolína Dudová  nar. 29.12.2008 Amálie Outlá  nar. 27.02.2009
Michal Chaloupka  nar. 03.12.2008 Roman Paulus nar. 24.01.2009
Adéla Janderová  nar. 12.01.2009 Jan Slavík  nar. 09.12.2008
Karel Jiřinec  nar. 26.11.2008 Kryštof Sýbek nar. 11.01.2009
Daniel Husák  nar. 27.11.2008 Lukáš Klásek   nar. 24.12.2008
Štěpán Král  nar. 19.12.2008 Michal Švec nar. 29.11.2008
Maminkám dětí, které splnily podmínky stanovené Radou města, byla předána poukázka pro výplatu 

příspěvku v hodnotě Kč 4 000,-.
Zásady pro výplatu:

Rada města Blatná dne 7. ledna 2008 svým usnesením č. 7/08 schválila dětem narozeným v roce 2008  
příspěvek ve výši 4 000,- Kč. Zároveň stanovila zásady pro výplatu  – příspěvek bude vyplacen dítěti na-
rozenému od 1. ledna 2008, jehož matka má v době narození dítěte trvalý pobyt v Blatné či jejích osadách, 
a to po dobu minimálně 2 let před narozením dítěte. 

Rada rozhodla, že tento příspěvek bude vyplácen i dětem narozeným v roce 2009  při splnění uvedených 
zásad, s dodatkem, že příspěvek lze vyplatit pouze v případě, že matka nemá žádné závazky vůči městu 
Blatná. 

Při vítání občánků je předána poukázka, která je následně proplacena v pokladně MěÚ Blatná. V případě 
neúčasti na vítání občánků si matka může poukázku vyzvednout na odboru správním MěÚ Blatná.

V Blatné 11. května 2009        Hana Valachová, ved. správ. odboru

Drobné památky 
Blatenska

Torzo drobné památky nalezneme na okraji 
obce Němčice. Nízký hranolový kamenný 
sokl, u kterého jsou dva schůdky, nese mo-
hutnější podstavec s letopočtem 1866. Vyšší, 
též kamenný sloup je v současné době bez 
zakončení. Slušelo by se znovu opatřit tuto pa-
mátku, možná postavenou na památku padlých 
vojáků z prusko- rakouské války v roce 1866, 
litinovým nebo kovaným křížkem.

Pet
Foto Václav Cheníček, 2008
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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

LIBUŠE  FADRNÁ 
Zprost�edkovatel

kompletních služeb -  a� nakupujete, �i prodáváte 

telefon : 383 423 107, 777 127 793, 728 363  581

e-mail : fadrna.l@seznam.cz                     internet : http://nemovitosti-blatna.webgarden.cz
Privát : Polní 1277, Blatná, kancelá� : �eskomoravská stavební spo�itelna „Liška“, nám�stí Míru 

Sháníte n�jakou nemovitost nebo ji chcete bezpe�n� a dob�e prodat? 
Nechcete sami vést zdlouhavá a složitá jednání na ú�adech?

ZASTOUPÍM  Vás, 

vše  ZA�ÍDÍM a VY�ÍDÍM za Vás. 

AKTUÁLNÍ  NABÍDKY  : 
Byty v Blatné : 
- družstevní byt 2 + 0 s lodžií, 2.patro s výtahem, ihned p�evod do OV 
- zd�ný, po rekonstrukci, 2 + 1 s balkonem a vlastní garáží 
Kupní ceny dohodou, p�ímo s vlastníky.
Vše v Blatné :
– prodej nebo vým�na za byt 3 + 1 s doplatkem, po celkové vn�jší i vnit�ní rekonstrukci, rodinný d�m (4 + 1) 
   s garáží a zahradou (913 m2) ul. Malý Vrch (cena k jednání 3.000.000 K�)
– prodej nebo vým�na za byt do 65 m2 s doplatkem, rodinný domek (3 + 1) s garáží a malou zahrádkou, ul.  
   V Podzám�í  (cena 1.750.000 K�)
– hrubá stavba RD (5 + 1) ul. Hálova (cenu lze dohodnout p�ímo s vlastníky, kontakt poskytnu) 
– rozsáhlý pozemek pro výstavbu RD (dohoda o cen� p�ímo s vlastníkem, kontakt poskytnu) 
– pronájem bytu 2 + 1 s lodžií, 2.patro s výtahem, ve zd�ném obytném dom� U �ertova kamene. 
Sedlice – rodinný d�m po rekonstrukci, dv� bytové jednotky se samostatným vchodem (3 + 1 a 4 + 1), 
2x garáž,  zahrádka s altánem, d�tský koutek, zast�ešený bazén, klidné prost�edí (cena k jednání 2.300.000 K�).
Draheni�ky – chalupa s funk�ní kachlovou pecí (2 + 1) s garáží, zahrada, pozemek (722 m2) (cena 990.000 K�)
K�enovice na Písecku – klasická p�vodní chalupa, 3 km od Orlické p�ehrady
B�l�ice – rodinný domek (2 +1) se zahrádkou (cena k jednání 980.000 K�)

POPTÁVKA :
Nabídn�te prosím pro mé zájemce, nemovitost k celoro�ní rekreaci, v okolí Myštic a Blatné.

T�ŠÍM  SE  NA  PRÁCI  PRO  VÁS  !

Koncert v Bezdědovicích
Víte co je to COHIBA? Kromě legendární značky kubánských 

doutníků se jedná o název hudební formace z Písku, která po boku bla-
tenských big-beatových klasiků B.A.S. vystoupí v Bezdědovicích v so-
botu 23. 5. 2009. COHIBA je šestičlenné hudební těleso, které vzniklo 
v roce 2004. Invenčnost kapely dokládá fakt, že jejich hudba je směsí 
funky, blues, syrového rocku, ale i šansonů a latiny. Nápaditou hudbu 
přitom doplňují zajímavé texty, které jsou často až nesrozumitelné, 
zřejmě z toho důvodu, že jsou často zpívány ve smyšlených jazycích. 
Členové skupiny nejsou nováčci v hudební branži, ale borci s bohatou 
hudební minulostí (Tichá dohoda, Snake Eaters, Phil Shoenfelt, Žalman 
& spol., Panta Rhei). Kapela sama o sobě prohlašuje: „Patříme k sobě 
odnepaměti, jenom nám dost dlouho trvalo, než jsme na to přišli, ale 
posledních pár let už máme jasno.“ V rámci koncertu vystoupí také 
další písecká skupina INSPIRO. Ochutnávkou na sobotní večer budiž 
odkaz na web www.bandzone.cz, kde můžete naposlouchat některé 
ukázky ze zajímavé tvorby obou skupin.

Václav Cheníček

POZVÁNKA NA D�TSKÝ DEN
S VÝT�ŽKEM NA OPLOCENÍ H�IŠT�

V SOBOTU  30. KV�TNA 2009
NA H�IŠTI VE VRBN� OD 14 HODIN

PROGRAM:
14:00  VYSTOUPENÍ MAŽORETEK PREZIOSO 

14-16:00  SOUT�ŽE PRO D�TI
14-16:00  VYJÍŽ�KY NA KONÍCH 

16:00 P�EDSTAVENÍ LOUTKOVÉHO DIVADLA 

OB�ERSTVENÍ I HUDBA 
SRDE�N� VÁS ZVOU PO�ADATELÉ – RODI�E VRBNO A 

SENIOR CLUB VRBNO 

HLAVNÍ SPONZO�I
Obec Kadov,  Czech Coal services, KOVO Kasejovice, EKOTES, Teraso 

Horaž�ovice

SPONZO�I
AGRO, Blatenská ryba, Dv�r Lná�e, Hudba z vršku, General weld,  

J. �ervenka, J. Chvátal Blatná, KB Blatná, LARIX-TOZ, M. Slanec, 
manželé Kopá�kovi, manželé Kotnauerovi, manželé Tartanovovi, 

Mráz.cz, P&V electronic, Papírnictví Tomášková, PARAMA Pavel 
Kareš, Pneuservis Dušan Vašk�, Pohostinství Kilian Zden�k, Protect 

group, SDH Vrbno, Tabák Kareš, Truhlá�ství Milan Trhlík, VOD Kadov

Sdružení rady rodičů a přátel Základní školy J.A.Komenského
v Blatné
Vás zve

na zábavné soutěžní odpoledne

BAVÍME SE SPOLEČNĚ
KDY:          v pátek 5. června 2009 od 16.00 hodin
KDE:          zimní stadion v Blatné

Zhlédnete vybraná vystoupení žáků ZŠ J.A.Komenského a ZŠ 
T.G.Masaryka Blatná připravovaná pro školní akademie a svým 

hlasem vyberete ty nejlepší.

Přijte si užít odpoledne se svými kamarády, spolužáky, rodiči 

Občerstvení zajištěno.

Vstupné dobrovolné.
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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
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

Provádím žehlení prádla
tel.736219855

Prodám šťěňata 
BERNSKÝHO SALAŚ. psa - bez PP, 

odčervená a očkovaná, milá povaha. 

Odběr od 7.6.2009
Tel: 606/361997

PRODÁM ZDĚNÝ BYT 3+1
V BLATNÉ

TEL.: 606 753 427
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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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�������������� ��� ������������������� ��� ������
�
����������������������������������������������������
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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

NEJLEVNĚJŠÍ
VRTANÉ
STUDNY


603959292

������������������

Tel.:
731466512 / 737667198

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

od A - Z

MAR
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MAR
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MAR
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MAR
PA

Pronajmu byt 2+1 v Blatné s balkonem.
Tel.605745449 

Pronajmu obchodní prostory na třídě 
J.P.Koubka, vhodné na obchod, kance-
lář apod. Velmi dobré místo. Volné od 

1.6.2009.
Tel.: 776 335239

Pronajmu garáž v Blatné .
Tel. 737540308

Přijmu pracovníky na
ostrahu závodu, vhodné pro 

část. invalidní důchodce.
Pracoviště Blatná.

Tel: 774 165 771.
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Program kina květen 2009

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/

Výstavy:
Městské muzeum – I. patro

ČESKÁ KYTARA
Vernisáž 5. 5. od 18,00 hod.
Otevřeno denně kromě pondělí  9 – 12     13 

– 16 hod.
Výstava potrvá do 28 .6. 2009

Městské muzeum – II. patro
U STOLU
J. Synek –  obrazy  a  V. Teska – interiérové 

objekty
Vernisáž  7. 5. od 18,00 hod.
Otevřeno denně kromě pondělí   9 – 12     13 

– 16 hod. 
Výstava potrvá do 28. 6. 2009 

Sport:
Sobota 16. května – letní stadion 8,00 hod.

MEMORIÁL J. JANOVSKÉHO  2009
- pro registrované i neregistrované běžce z řad 

dětí i dospělých

Sobota 23. května 
BLATENSKÝ TRIATLON
Určeno pro kategorie od juniorů výše
Prezence: u hospody U Datla 13,30 – 14,00 

hod.
Start ve 14,00 hod. u rybníka Pustý

Sobota 30. května
CYKLISTICKÝ DISNEYLAND aneb 
DĚTSKÝ DEN NA KOLECH
11. ročník závodů a soutěží pro mládež
Dopoledne: 
Prezence: zimní stadion 8,30 – 9,00 hod.
Začátek v 9,00 hod. 
Odpoledne:
Prezence: u hospody U Hájků 13,30 – 14,00 

hod.
Začátek 14,00 hod.

 ULTURNÍ KALENDÁRK ˇ

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

Připravujeme na červen:

 Akademie žáků ZŠ JAK
 Závěrečný koncert žáků ZUŠ
 Blatenské tancování

 130. výročí SDH Blatná
 110. výročí železnice na Blatensku
 Swing trio AVALON
 Blatenský fest
 Blatenská růže
 Mačkovské bike Eldorádo
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 PORTS
Přípravy na premiéru turnaje 
v malé kopané „Kuřátko Cup 

2009“ nabírají obrátky
Lnáře - Program 1. ročníku velkého tur-

naje v malé kopané, který je naplánován na 1. 
srpna a jehož dějištěm bude fotbalové hřiště ve 
Lnářích, bude podle organizátorů z blatenské 
hospůdky „ Na Růžku“ skutečně pestrý a nabídne 
divákům nevšední podívanou. Skutečnými „ta-
háky“ pro příznivce fotbalu bude účast ženské 
sestavy, reprezentující SK Slavia Praha a pří-
tomnost fotbalových internacionálů SK Slavia 
Praha a jednatelky a nejvěrnější fanynky tohoto 
klubu Blanky Zíkové. Týmy, které se na turnaj 
chtějí ještě zaregistrovat, nechť tak učiní na tele-
fonních číslech 777/ 196 383 nebo 776/ 103522. 
Prozatím se přihlásily týmy Staďáci Blatná, Bar 
Blatná, „Kuřátko team“ Blatná, Sokol Lnáře- 
dorost, Sokol Lnáře- muži, Sokol Liboc, TJ 
Radlice, Tesco, Buenos Lemplos Blatná, Anča 
Band. Turnaji dodá navíc další lesk sportovní 
komentátor České televize Jaromír Bosák. Po 
celý den bude zajištěno občerstvení.

Vladimír Šavrda

Blatenské mažoret-
ky TJ Sokol byly na 

své soutěži 9.5.2009 
také velmi úspěšné.

Mažoretky TJ Sokol 
Prezioso:

miniformace na Karla 
Gotta - 1. místo.
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Blatenský Cup 2009
Dne 1. května se uskutečnil na fotbalovém stadionu v Blatné turnaj mini 

přípravek. Jednalo se o 3. ročník fotbalového turnaje pro děti narozené 
v roce 2002 a mladší. Turnaj byl plánován pro 8 družstev po 12 hráčích. Z 
blatenských fotbalových nadějí jsme měli připraveny dvě družstva. Zbylí 
účastníci k nám měli dorazit z Bělčic, Čimelic, Hradiště (Písek), Mirotic, 
Strakonic a Katovic. Bohužel Katovice i přes potvrzenou účast nedorazily.
Neomluvená neúčast zvláště v době mobilů a e-mailů opravdu zamrzí, patrně 
jen nás. Zpět k turnaji. Družstva byla rozlosována do dvou skupin. Z důvodu 
neúčasti 8. družstva jsme hned na začátku turnaje museli improvizovat. Hrací 
dobu v tříčlenné skupině jsme prodloužili, aby si děti co nejvíce zahrály. 
V obou skupinách se hrálo systémem každý s každým.Ve skupině A se 
Blatná I. utkala v prvním zápase s Čimelicemi. Šance jsme měli, ale góly 
dával soupeř. Na to ,že jsme hráli s pozdějším vítězem celého turnaje, tak 
nás prohra 0:3 nemusí tolik mrzet. Ve druhém zapase jsme nastoupili proti 
Bělčicím. Šance na obou stranách,ale zápas skončil bez branek. Poslední 
zápas ve skupině jsme sehráli s Hradištěm. Konečně jsme se chytili stře-
lecky a porazili jsme soupeře z píseckého předměstí 6:2. O góly se podělili 
Habada V. 2, Šourek J. 2 a Tvrdý F. 2. V základní skupině jsme obsadili 2. 
místo a čekali jsme na soupeře, s kterým se utkáme o finále.Vítězem naší
skupiny se staly Čimelice. Ve skupině B se Blatná II. v prvním utkání střetla 
s Miroticemi. Ač jsme se ujali vedení 1:0, soupeř zápas otočil na konečných 
1:2. Těsná prohra s pozdějším finalistou, přece jen trochu mrzela.Vše jsme
si vynahradili v druhém zápase skupiny, kde jsme se utkali v okresním der-
by s týmem Strakonic. Utkání jsme zvládli na výbornou a rozstříleli jsme 
tradičního soupeře z okresního města 4:1. Hatrickem přispěl k vítězství V. 
Brož nejml.a jedním gólem J. Vonášek (jeden z nejmladších hráčů turnaje). 
Základní skupinu B vyhrály Mirotice, Blatná II. skončila na 2. místě. V 1. 
semifinále se střetla Blatná I. s Miroticemi. Do zápasu jsme vstoupili velmi
dobře a dostali jsme se do dvoubrankového vedení. Ani tento náskok nám 
však nestačil a soupeř srovnal dvěma góly na konečných 2:2. Následovala 
penaltová loterie, ve které se k nám štěstí obrátilo zády. Do finále postoupily
Mirotice. My jsme čekali na poraženého z druhého semifinále, ve kterém
Blatná II. narazila na Čimelice. Narazili jsme doslova neboť rychlé dva 
góly Čimelic nás srazili do kolen. Konečný výsledek 5:0 byl, až příliš krutý. 
Zbýval nám náš poslední zápas turnaje, bitva o 3. místo Blatná I. vs. Blatná 
II.  Blatná I. si vybudovala tříbrankový náskok a zdálo se, že o výsledku 
je rozhodnuto. Blatná II. však posbírala zbytky sil a třemi góly dotáhla 

utkání do penaltového rozstřelu. V něm se štěstí pro tentokrát přiklonilo na 
stranu Blatná I., která tak obsadila 3. místo. Čimelice si ve finále poradily
s týmem Mirotic a staly se vítězem celého turnaje.

Celý turnaj objektivně odřídila trojice rozhodčích ve složení J. Hornát, 
J. Janota a J. P. Peroutka. Závěrečné vyhlášení jakož i celý turnaj slovem 
provázel M. Čadek a ceny jak pro týmy, tak pro jednotlivce předával patron 
turnaje R. Vonášek.

Všem děkujeme      Habada R.

Konečné pořadí:    1. Čimelice
                               2. Mirotice
                               3. Blatná I.
                               4. Blatná II.
                               5. Bělčice
                               6. Strakonice
                               7. Hradiště
Nejlepší brankář: Viktor Cvetinov (SK Strakonice)
Nejlepší střelec: Tomáš Biskup (Čimelice)
Nejlepší hráč: Vít Habada (TJ Blatná)

Děkujeme těmto našim sponzorům: 
Auto Jarov, M. Bláha; Steve sport, R. Skoták; Geodetická kancelář, 

P. Fous; Ekotes,A. Řehoř; Město Blatná; MvDr. M. Kalužík; Kostelecké 
uzeniny, J.Tomášek; EKO, L.Kratochvíl; Strabag Blatná; Autoškola P. 
Řezáč;Tiskárna Polygraph, P.Aichinger; Engineering Blatná s.r.o; Dura 
Blatná; Puškařství J. Lepič; truhlářství Forteo, K.Formánek; Restaurace 
v Sokolovně, J. D. Říha; Čerpadla – vodoinstalace, J. Štědronský; Brejcha 
– STE; Autodoprava B. Sýbek; Truhlářství Ota Synek; S Transport, P. Slezák; 
Pilařská výroba J. Hanzlík; Autodíly J. Chvátal; L.Návrat; Elektro Jankovský; 
Elektro Němec; MBM, M.Žíla; hospůdka Na hřišti; Oční optika S. Cuhro-
vá; Papírnictví – hračky, L. Jelínková; Klenoty – Hodiny, M.Augierová; 
Drogerie J. Drnek; Halidrinks, V. Halgaš; ZOFI,V. Stejskal; Herna – Bar, J. 
Hrabák; LPR Krameš/Müller; General Weld, B. Mokrý; truhlářství B & S,T. 
Balík a L. Skuhravý; Spar, S. Tvrdý; ČP, J. Batista; Papírnictví – hračky, A. 
Tomášková; Nářadí Pojer; Foto - ART, P. Hanzlík; Promo Koubek; Tabák, 
L. Faměra; KB, Blatná; Práškovací lakovna, T. Andrlík; Automoto J. Bláha 
a Autotec, L. Mařík 

Fotoreportáž z turnaje pořízenou rodinou Šimůnků je možno shlédnout 
na www.fotbalblatna.cz

Shora zleva: patron turnaje R. Vonášek, trenéři P. Švec, R. Habada a M. Mašek.
Prostřední řada zleva: Filip Cheníček, Ondřej Sedláček, Václav Brož, František Tvrdý, Štěpán Pícha, Josef Šourek, Antonie Pokorny, František Outlý, 
Michal Štědronský, Hugo Mandel a Matěj Paukner.
Spodní řada zleva: Josef Potůček, Dominik Filaus, Jan Vonášek, Michal Šimůnek, Vít Habada a Daniel Souček.
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                 TISKOVÁ ZPRÁVA 

Výt�žek z renovace toner� pom�že lidem s mentálním postižením 

Ma�kov, 11. kv�tna 2009 – P�ísp�vková organizace Domova PETRA Ma�kov je jediným 
za�ízením, které bylo v Jiho�eském kraji vybráno do projektu SBÍREJ-TONER.CZ. 
Tento projekt organizuje spole�nost OTTO Office. Sbírání toner� v rámci 
odstartovaného projektu potrvá do 30. �íjna, poté vedení Domova PETRA Ma�kov
p�evezme výt�žek z renovace toner�, které byly v Jiho�eském kraji nasbírány.

„Každý projekt, který p�isp�je k prezentaci našeho Domova a navíc snad p�inese i n�jaké
finan�ní prost�edky, je vítán. Zvlášt� v letošním roce, kdy se v sociální sfé�e financí velmi 
nedostává. Zatím neznáme p�esnou výši výt�žku, nicmén� rádi bychom ho využili na 
zájmovou �innost – jako p�ísp�vek na sportovní a kulturní akce, výlety a rekreace,“ �ekla
Vlasta Maroušková, �editelka Domova PETRA Ma�kov.

Tento domov poskytuje pobytové i ambulantní služby sociálního charakteru 120 klient�m
s mentálním a kombinovaným postižením. Služby jsou realizovány v domov� pro osoby se 
zdravotním postižením, v sociáln� terapeutických dílnách a chrán�ném bydlení v Ma�kov� a 
Blatné.

„Princip projektu SBÍREJ-TONER.CZ spo�ívá v tom, že se firmy na stránkách www.sbirej-
toner.cz mohou zaregistrovat, poté zdarma dostanou sb�rný box, do kterého budou následn�
tonery dávat. Jakmile bude box napln�n, zajistíme jeho odvoz do vykupující firmy, kde se 
ud�lá t�íd�ní a renovace toner�. Ne všechny tonery jsou vhodné k renovaci, když se v boxu 
objeví druh, který se znovu nenapl�uje, zavazujeme se zajistit jeho ekologickou likvidaci. 
Výt�žek z tohoto výkupu p�edáme na podzim organizacím, které jsme vybrali. Jedná se o 
celostátní projekt, v každém kraji jsme vybrali jednu organizaci, jíž výt�žek z výkup� v kraji, 
v n�mž sídlí, p�edáme. Bude tedy záležet na tom, kolik firem se v daném území zapojí. To 
nedokážeme v tuto chvíli odhadnout,“ stru�n� popsala projekt �editelka OTTO Office s.r.o. 
Klára Noworytová. Dodala, že v �eské republice se vloni prodalo t�i a p�l milion� kus�
tonerových originálních kazet, z toho renovováno jich bylo dvaat�icet procent. Dále, jak 
uvedla, se prodalo 8,4 milion� inkoustových originálních kazet, z tohoto po�tu jich bylo 
renovováno p�tadvacet procent. 

Klára Noworytová uvedla, že firmy díky projektu i bez pen�z mohou p�isp�t mentáln�
postiženým. Pokud bude o letošní první ro�ník sbírání toner� zájem, organizáto�i projekt 
vyhlásí i v p�íštím roce.

Kontakt pro média: 
Mgr. Petr Necka�

Mob: +420 777 283 600, E-mail: pn@petrneckar.cz, Web: www.petrneckar.cz, www.sbirej-toner.cz
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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


