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podle druhu piva 30-60 dní a probíhá při teplotě 
2°C a tlaku 0,1 Mpa. 
Filtrace 

Hotové pivo se ještě zfiltruje na křemelinovém
filtru, aby mělo jiskru a na speciálním mikrofiltru,
aby se zbavilo nežádoucích kvasinek a jiných 
mikroorganismů a může se stáčet. 

Stáčírna 

Stáčení 
Pivo stáčíme do půllitrových lahví (asi 40%) 

a do nerezových KEG sudů (asi 60%). Celý proces 
stáčení probíhá za dodržování velmi přísných 
požadavků na čistotu. Protože před ani během 
stáčení pivo nijak chemicky neošetřujeme ani 
nepasterujeme, uchovává si až na Váš stůl své 
původní vlastnosti zdravého přírodního nápoje. 

POSTŘEHY A DOSLOV:
Pivovar SVIJANY  se účastí i počtem vytoče-

ných piv na slavnostech  nesmazatelně  zapsal  do  
podvědomí  Blatenské  veřejnosti.* 

KDE HO V BLATNÉ DOSTANEME: 
Zatím jediní, kdo točí 11 Svijanský máz a čas-

to i kvasnicové pivo je: BILLIARD BAR (pod 
Pusťákem).

Lahvové pivo, sudové pivo i speciály prodává 
velkoobchod - Milan ŽÍLA (U Sladovny 315).

NOVINKA NA BLATENSKÝCH  
PIVNÍCH SLAVNOSTECH 2009

PIVOVAR SVIJANY

Pivovar Svijany vyrábí 
pivo klasickou technologií, 
zachovávající charakter po 
celém světě proslaveného 
českého piva plzeňského 
typu. Všechny druhy piv 
vyráběné ve svijanském pi-
vovaru, ať se jedná o výčepní 
piva, ležáky nebo speciá-
ly, jsou vyráběny shodným 
technologickým postupem 

vyznačujícím se zejména dekokčním způsobem 
vaření, dvoufázovým kvašením a dlouhodobým 
zráním při nízkých teplotách. 

Suroviny 
Svijanské pivo se vaří ze tří základních su-

rovin: vody, sladu, chmele. VODU vyhovující 
svým složením požadavkům na kojeneckou vodu 
a výbornou na pití i v syrovém stavu získáváme 
z vlastních studní v okolí pivovaru. SLAD naku-
pujeme z okolních malých sladoven, kde dokáží 
sladovníci z kvalitních českých a moravských 
ječmenů vyrobit ještě kvalitnější slad. CHMEL ze 
světově proslulé žatecké oblasti nesmí v dobrém 
českém pivu nikdy chybět. 

Varna 
Na varně smícháme správný poměr rozdrce-

ného sladu s vodou a zahříváním na různé teploty 
změníme s pomocí enzymů ze sladu škrob na 
cukr. Používáme pro výrobu českého piva typický 
dekokční způsob rmutování na dva rmuty. Při 
scezování oddělíme cukerný roztok (sladinu) od  
obalů zrn (mláta). Sladinu vaříme s chmelem, 
který se přidává postupně v několika dávkách. 
Konzervuje a hlavně dodává pivu příjemně hoř-
kou chuť a vůni. Celý proces na varně trvá asi 12 
hodin. Naše varna umí vyrobit šest várek denně. 
Každá várka má 200 hl. 

Spilka 

Hlavní kvašení 
Z hotové mladiny se oddělí kaly ve vířivé 

kádi, zchladí se na zákvasnou teplotu a zakvasí 
se pivovarskými kvasinkami. Hlavní kvašení 
probíhá v otevřených kádích při teplotě do 10°C 
v chlazené místnosti zvané spilka. Během kvašení 
kvasinky asi 70% cukru přemění na alkohol, oxid 
uhličitý a některé vedlejší produkty. Zkušený 
sládek měří dvakrát denně teplotu a stupeň pro-
kvašení v každé kádi. Pomocí chlazení celý proces 
řídí a určuje, kdy se káď zchladí na sudovací 
teplotu, čímž se ukončí činnost kvasinek. Hlavní 
kvašení trvá 6-8 dní. 

Dokvašení 
Zchlazené zelené pivo se suduje do ležáckých 

tanků, kde dokváší. Ležácké tanky jsou ležaté 
nádoby o objemu 200-300 hl umístěné v chla-
zeném prostoru zvaném ležácký sklep. Během 
ležení pivo dozrává, čiří se, sytí oxidem uhličitým 
a dotváří se pěnivost, říz, chuť, a vůně. Ležení trvá 

11. 8. 2009

Program na podzim 2009:
11. 9. Norsko – za polárním kruhem – Jan 
Kavale 
9.10. Příprava rybího menu s ochutnávkou 
– pan Milota ( známý z pořadu TV „Kluci 
v akci“
13.11. Krásy Malajsie – povídání se známým 
cestovatelem a fotografem, panem Hladkým 
z Písku.
11.12. Kouzelný svět pod hladinou moře 
– pan Svatoš, potápěč 
12.12. Výroba vánoční výzdoby a dekorací 
– paní Jiřincová – POZOR – již od 17,00 hod.
29.12. Mistr kytary pan Štěpán Rak – vzpo-
mínka na ČLOVĚKA doktora Mahela –  
18,00 hod.

Začátek vždy v 19,00 hod.
Změna programu vyhrazena, pokud není uve-
deno jinak, je vstupné dobrovolné, občerstvení 
zajištěno. Rezervace míst  a   informace na tel. 

724119332. I vy si můžete náš sál zadat pro svojí 
akci.

Nezapomeňte :
Každou sobotu v 10,00 hod. senior klub 

– řešení všech otázek od  vaření po situaci 
v Číně. 

Turistické infocentrum Ciao…

rozši�uje své služby návšt�vník�m Blatné
a zárove� podporuje soukromé podnikání v cestovním ruchu 

• ubytování • stravování • kultura • sport •
• volno�asové aktivity • folklór • lidová �emesla •

Po dohod� s odd�lením kultury M�Ú Blatná s cílem podpo�it podnikatelské 
aktivity místních firem a rozší�it atraktivitu Blatné a okolí pro návšt�vníky 
vyzýváme subjekty podnikající v cestovním ruchu na Blatensku,
aby se v p�ípad� zájmu o bezplatnou prezentaci svých služeb turist�m p�ihlásili 
se svojí nabídkou. Tuto nabídku zdarma uve�ejníme na webu infocentra. 
Zašlete svoji prezentaci na e-mail: blatna@ciao.cz  (nejlépe v textovém 
formátu + kvalitní fotografie) nebo kontaktujte naši kancelá� – osobn� se 
zastavte v m�stském  infocentru Ciao… pod v�ží nebo volejte na tel. �ísla
383 323 100, 737 28 55 50.  

Vendula Hanzlíková, m�stské turistické infocentrum Ciao… Blatná 
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 KTUALITYA
Přijďte si s námi 

zatančit…
TANEČNÍ  KROUŽEK PRO  DĚTI

Výuka standardních a latinsko-amerických 
tanců pro děti od 6-ti let pod vedením Kristýny 
a Dany Strnadových.

Taneční kroužek bude zahájen v pondělí 
7.9.2009 v 16.00 hod. v tělocvičně ZŠ Holečkova 
na Vinici.

KURZ SPOLEČENSKÉHO TANCE PRO 
MLÁDEŽ

Kurz je určen pro mládež od 15-ti let, bude 
zahájen v sobotu 12.9.2009 ve 14.00 hod v sále 
blatenské sokolovny. Lektory jsou manželé 
Strnadovi.

Kurz je přístupný veřejnosti, společenské 
oblečení je nutné!

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Taneční jsou určeny pro dospělé,  kteří chtějí 

začít s kroky jednotlivých tanců od začátku. Kurz 
má 6 lekcí a bude zahájen v sobotu 12.9.2009 
v 17.30 hod. v sále blatenské sokolovny. Lektory 
jsou manželé Strnadovi. 

Na tento kurz bude navazovat pokračovací 
kurz určený i pro ty, kteří již nejsou začátečníky 
a chtějí si zatančit.

LADY KURZ
Kurz je určen pro dívky a ženy každého věku, 

které si chtějí zatančit, pobavit se a odreagovat 
od všedního dne. Náplní kurzu jsou latinsko-
-americké tance v úpravě pro sólové tanečnice, 
bude zahájen v neděli 13.9.2009 od 19.00 hod. 

v tělocvičně ZŠ J.A.Komenského. Lektorkou  je 
Kristýna Strnadová.

Podrobnější informace získáte na www.ta-
necni-blatna.webgarden.cz. Pokud máte zájem 
o některý z kurzů, kontaktujte nás na e-mailové 
adrese tanecni.blatna@centrum.cz nebo na tel. 
607 870 323.

Těšíme se na Vás.
Dana a Miroslav Strnadovi

Co také bude na švédském víkendu
Blatenské mažoretky jsou členky TJ Sokol Blatná, cvičí pod vedením Dany a Kristýny Strnado-

vých, jsou výborná parta a mohou se chlubit mnoha úspěchy na soutěžích v mažoretkovém sportu. 
V letošním roce např. tři pátá místa na Mistrovství republiky. Umí samozřejmě krásně pochodovat, 
ale i ladně tančí a znají je účastníci plesů nejen z Blatné, ale i z okolních míst. Nechybí při žádné 
slavnostní události v Blatné.

Maiden´s of Samhain je soubor pěti dívek, které hrají rozmanité lidové písně z oblastí osídlených 
Kelty, od teskných a zamilovaných balad, přes valčíky, polky až po temperamentní jigy a reely. 
V současném složení hrají od roku 2008, původní soubor vznikl na blatenské ZUŠ v roce 2003. Název 
Samhain pochází od keltského svátku, který se slavil na přelomu října a listopadu.

Leksands Folkdanslag je amatérská skupina z Leksandu v provincii Dalarna, která leží uprostřed 
Švédska. Jejich cílem je udržovat tradice lidových tanců, písní, hudby a krojů. Vystupují velmi často 
jak pro turisty, kteří navštěvují Švédsko, tak v cizině. Už byli v mnoha evropských zemích i v USA 
a Japonsku. Velmi se těší na své první vystoupení v České rapublice.

Švédské gripeny. O stíhačkách JAS-39 Gripen jsme 
slyšeli hodně. Armáda České republiky vyhověla naší 
žádosti a umožní návštěvníkům Švédského víkendu“ vidět 
tyto letouny opravdu dost zblízka. Uskuteční se dva přelety 
nad zámkem, a to v sobotu i v neděli. Letadla poletí dost 
nízko nad ulicí Na Příkopech. Nelekněte se!

Milan Nový je historicky nejlepší český hokejový stře-
lec. V letech 1975 – 1980 přispěl k pětinásobnému vítězství 
Kladna v domácí hokejové lize, nastřílel celkem 474 gólů 
v 590 ligových zápasech a 120 gólů v 211 utkáních za Československo. Ve své poslední sezóně 1988/89 
hrál v útoku s tehdy sedmnáctiletým začínajícím hokejistou Jaromírem Jágrem. Má samozřejmě hodně 
zkušeností i se švédskými hokejisty.

Letošního  21.srpna jsme měli možnost na zámku Blatná vidět taneční skupiny 
z Konga a Indonesie. Neškodí si připomennout, že právě před 41 lety dorazili 
nezvaní „tanečníci“ z ruských stepí.

ZM
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Ve dnech 9. a 10. října 2009 se uskuteční 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. Voličem je státní občan České 
republiky, který nejpozději druhý den voleb do-
sáhne věku 18 let. Na území města Blatná hlasují 
voliči v 11 stálých volebních okrscích. Voliči, 
kteří se ve dnech voleb nebudou zdržovat v místě 
svého trvalého pobytu,  mohou nejpozději do 7. 
října 2009 písemně požádat o vydání voličského 
průkazu. Voličský průkaz opravňuje k hlasování 
v jakémkoli volebním okrsku na území České re-
publiky i v jakémkoli zvláštním stálém volebním 
okrsku při zastupitelském úřadu České republiky 
mimo naše území.

O vydání voličského průkazu lze písemně po-
žádat na správním odboru. Žádost je možno zaslat 
poštou nejpozději do 2. října 2009 s ověřeným 
podpisem, osobně musí být žádost podána do 7. 
října 2009. Voličský průkaz bude vydán nejdříve 
24. září 2009 osobně voliči nebo osobě, která se 
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče 
žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo 
bude voliči zaslán.

Další informace o volbách lze najít na stán-
kách Ministerstva vnitra České republiky www.
mvcr.cz.

Oznámení o změně volební místnosti volební-
ho okrsku č. 3

Volební místnost okrsku č. 3  pro volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vzhledem 
k rekonstrukci Kuželny bude umístěna v Domě 
s pečovatelskou službou v ulici 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.

Umístění ostatních volebních místností je 
beze změn.

Správní odbor Městského úřadu Blatná informuje
Volby do Poslanecké sněmovny České republiky

Ověřování listin a podpisů  
Ověřování listin a podpisů patří k hojně vy-

užívané službě poskytované občanům odborem 
správním. Ověřování je prováděno v úřední dny, 
popř. po předchozí dohodě i v neúřední dny.  O tu-
to agendu je mezi občany velký zájem, proto musí 
často na provedení ověření čekat delší dobu. 

Novelou zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování, 
od 1. července 2009 Česká pošta rozšířila svoji 
činnost i o ověřování. Na poštách si tak můžete 
nechat úředně ověřit listiny a podpisy. Hlavní vý-
hodou je zejména rozsah otevírací doby pošty.

Adresa pro doručování
Od 1. července 2009 mohou občané i cizinci, 

kterým byl na území České republiky povolen 
pobyt, oznámit na obecním či městském úřadu 
podle svého trvalého pobytu (obyvatelé Blatné 
na MěÚ Blatná, odbor správní) adresu pro do-
ručování, která bude zavedena v informačním 
systému evidence obyvatel. Na tuto adresu jim 
budou doručovány veškeré písemnosti správních 
orgánů. Tato služba je určena zvláště lidem, kteří 
se nezdržují na adrese svého trvalého pobytu 
a mají problémy s přebíráním písemností. 

Více informací na telefonním čísle – 
383 416 205, 202, 203.

V Blatné 20. srpna 2009
Hana Valachová, vedoucí správního odboru 

Františkové opět na cestách
F.Šesták:“V letošním roce uplyne 20 let od přestřižení a následném odstra-

nění drátů neblaze proslulé „Železné opony“, která za vlády minulého režimu 
rozdělovala Evropu na dvě části. Přísným a bezohledným střežením hranic 
je bývalá železná opona symbolem nesvobody. Znemožňovala volný pohyb 
a cestování občanům států východní Evropy. V současné době můžeme 
volně cestovat kdy a kam se nám chce, ale pamětníci už pomalu zapomínají 
(někteří obhájci té doby docela rádi) . Mladá generace volnost pohybu bere 
už jako samozřejmost a o drátech železné opony většinou toho moc ani neví 
. Protože jsem milovník Šumavy a zároveň z generace pamětníků sítě hustě 
rozmístěných tabulek se zákazem vstupu do hraničního pásma, hlídaného 
hustou sítí rot pohraniční stráže, protože si získané volnosti plně využívám, 
rozhodl jsem projetím na kole celého, dříve rozděleného území, toto výročí 
tímto způsobem oslavit a všem připomenout. Mým společníkem na trase 
bude opět František Hejtmánek, s nímž jsem projel v r. 2005 západoevropské 
státy po stopách poselstva krále Jiřího z Poděbrad. O cestě jsem napsal knihu  
„Z Čech až na konec světa“. V současné době je vyprodaná, připravuji její 
2. vydání na podzim letošního roku.“ 

Na cestě nemohli naši cyklisté minout partnerské město Blatné, Vachu, 
která leží přímo na (naštěstí už bývalé) železné oponě. Obrázky jsou z milého 
přivítání, které pro ně přátelé ve městě Vacha připravili. 
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 1. ,,Polabský knižní veletrh“ - čestné ocenění -  Markéta Blovská, Ivana 
Krejčová, Zuzana Mičková, Jan Šána

2. ,,Můj Kousek Země“ - 2. místo -  Jonáš Maleček  
3. ,,Česká panenka“ -   modrá stuha Veronika Hosnedlová 
   modrá stuha Lenka Kůsová
   modrá stuha Markéta Křížková
   červená stuha Markéta Blovská
   červená stuha Aneta Šornová
   červená stuha Ivana Krejčová
4. ,,Stavební spoření s Liškou“ - obrázek  -   Sabina Schaffarzová, 

Tereza víznerová
5. ,,Japonsko“ - diplom  - obrázek v kalendáři -   Sabina Schaffarzová                                               
6. ,,Veselá zvířátka“ - 2. místo -  Zdeněk Vokroj
                                                       Aneta Šornová
                                     3. místo   Simona Fundová
                                                     Adam Prajs
7. ,,Blatensko SOBĚ“ - obrázky  -   Adam Prajs, Jakub Prajs,
                                 Matěj Bárta 
                                        obrázky -   Tereza Posavádová,
                 Johana Schollerová
     ,,Blatenské listy“ - obrázky -  Tereza Víznerová, Simona Blažková,  

              Zdeněk Vokroj, Kateřina Říhová,
              Marie Drobníková, Václav Faměra
                                                       Miroslava Matoušková, Eliška 
               Krámová, Nikola Šánová, Marek   

              Frýzek, Dominik Čejka,
                              Pavlína Beranová
8. ,,Vánoční malování“ - 1. místo -  Dagmar Krámová
                                          2. místo -  Barbora Jiroušková
                                          3. místo -  Eva Srbová
Obrázek v kalendáři - Barbora Jiroušková, David Sivák, Zdeněk Le-

roch
9. Polsko – ,,Toruń“ – diplom – pro školu - (kolektivní práce) 
10. ,,Návraty“ –  čestné uznání –  Andrea Soukupová 
11. ,,Andělé“ - 1. místo -  Marie Drobníková
12. ,,Bangladéž“ – diplom -  pro školu
13. ,,Příroda kolem nás“ - 3. místo -  Marie Drobníková
14. ,,Krkonoše očima dětí“ - 2. místo -  Karolína Spálenská
15. ,,Evropa očima dětí“ – obrázek v pexesu -  Štěpán Kouba, Václav 

Holub
16. ,,Evropa bez barier“ - cena -  Kateřina Brejchová, Markéta Blovská, 

Jan Šána
17. ,, Příroda Blatenska“   
1. místo - Anna Rybová,Karolína Tichá, Tereza Doležalová, Jan Lin-

hart, Matěj Blokša, Tereza Víznerová, Marie Drobníková, Markéta Blovská     
2. místo - Anita Potůčková,  Anna Šulcová, Václav Faměra, Agáta Korou-
sová

3. místo - Nastja Samochvalová, Sabina Schafhauserová  
čestné uznání - Anna Hokrová - Marie Říhová, Tereza Lehečková, 
KOLEKTIVNÍ PRÁCE
1. místo -(Štěpán Ryba, Štěpán Pícha, Adéla Zadra, Lucie Zadra, Anna 

Rybová, Nastja Samochvalová, Jan Podlešák, Ondřej Muchl) 
3. místo - (Tereza Doležalová, Jonáš Maleček, Jan Mikeš, Adéla Sedlá-

ková, Kristýna Strnadová, Karolína Šornová, Karolína Tichá, Jan Linhart, 
Filip Hrádek )

Keramika 
1. místo -  Tereza Šurátová, Eva Srbová, Barbora Schwarzová
(Kateřina Brožová, Simona Blažková (Ch), David Sivák, Anna Šulcová, 

Nikola Chovancová) 
2. místo -  Linda Žižková 
(Lucie Pavlová, Linda Říhová, Iva Klímová, Linda Polívková)  
3. místo -  Julie Srbová 
(Sára Barcalová, Ivana Kortusová, Nela Klímová- Taťána Bláhová,  

Barbora Sýbková - Barbora Fousová) 

18.,,Lidice 2009“ –  čestné uznání   a) Šárka Bauerová, Václav Faměra, 
Štěpánka Koppová, Hana Podlesná, Soukupová Andrea   

b)  Kateřina Brožová, Simona Blažková (Ch), Anna Šulcová   
c)  Jan Podlešák, Karel Větrovec
d) Šárka Bauerová, Natálie Žáčková               
19.  ,,Malujeme po síti“ –  finálový obrázek  Jiří Zdeněk, Kateřina Ši-

můnková, Zuzana Plachatá, Marie Drobníková 
20. ,,Knihožrout“ – Kateřina Šemberová,  Jan Šána   

21. ,,Makedonie“ – zlatá medaile -  Nikol Polcarová
                                medaile Michaela Polcarová,  Iva Klímová   
22. ,,Mé toulky za zvěří“ – 2. místo  -  Matouš Faměra
23.  ,,Svět očima Dětí“ –  1. místo  za film - Martin Pojer, Matouš Faměra 

                                 2. místo  za film - Marek Frýzek, Jan Tvrdý   
                               1. místo  Linda Polívková 

               2. místo  Karolína Soukupová 
24. ,,Wüstenrot“ –   výhra kolo Author  - Dagmar Krámová 
25. ,,Mnoho zemí jeden svět“ –   1. místo -  Zuzana Plechatá
                                                       3. místo -  Pavlína Beranová

H.V.

ZUŠ – BLATNÁ  - obor výtvarný - školní rok 2008 – 2009
Výsledky  z obeslaných výtvarných  soutěží a prezentace školy  uč. Hana Vydrová,uč. Eva Ďurčová uč. Jiří  Kovář

Fotoklub BLAFO DDM Blatná zve všechny příznivce fotografie
na vernisáž 2. členské výstavy fotografií,

která se koná v prostorách zámku Chanovice dne 2.9. 2009 od 
17,00 hod.

Výstava bude si možné nadále prohlédnout do 30.9.2009 v době 
provozu ZŠ a v sobotu a neděli v době 10,00 -16,00 hod.

MIROSLAV TRÁVNÍČEK
S K L E N Á Ř S T V Í

-  Z a s k l í v á n í  l o d ž i í  a  b a l k ó n ů
-  R á m o v á n í  o b r a z ů  a  z r c a d e l

-  V ý r o b a  n á b y t k o v é h o  s k l a
-  V ý r o b a  v i t r í n  a  a k v á r i í

-  I z o l a č n í  d v o j s k l a
-  P r o d e j  p o l y k a r b o n á t ů

Adresa provozovny: U Sladovny 277- Blatná
Areál SOU za blatenským lihovarem v sousedství objektu 

firmy Pneu Spálenský

Otevírací doba:
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 7- 11 hodin a 12- 16 hodin

Středa 7- 11 hodin
Sobota dle dohody

Mobil: 607/ 195 439
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Nádražní
 
V podvědomí lidí
schází pár řádků
sladké poezie.
Každý který vidí
naději za levým rohem
s láskou si pak žije.

Piju sladkou čokoládu
a čekám na vlak 
v Budějovicích.

Lidé..
sedí, přemýšlí, čtou, meditují.
Přicházejí, odcházejí.
Spí
i usínají..

Brzy bude půlnoc.
 

Karolína Frühbauerová

Prodám byt v osobním vlastnictví 3+1 
v Blatné, sídliště Nad Lomnicí, 80 m2, 

3.patro s výtahem.
Bližší informace na č.telefonu  

775 630 346

�

�EQUITANA�HOTEL�RESORT�
MARTINICE,�262�72�B�eznice�
�

P�IJMEME�

DO�STÁLÉHO�PRACOVNÍHO�POM�RU�

�ÍŠNÍKA/SERVÍRKU�

Nadstandardní�platové�ohodnocení�
Ubytování�zdarma�

Práce�v�mladém�kolektivu�
�

Kontakt:�reditel@equitana.cz,�tel:�721106006�

S angličtinou do světa!
Výuka angličtiny konverzační metodou.
Kurzy pro začátečníky, pokročilé, kon-

verzace, příprava na maturitu.
Základy business English.

Skupiny max. 5 účastníků, individuální  
přístup, vlídné zacházení.

Začátek kurzů 7.9.2009.

Přihlášení i výuka na adrese:
Luboš Vinš, Na Obůrce 418, Blatná

tel: 732 37 47 58,
e-mail: lubos.vins@seznam.cz

Láhev vína na náš stůl.
V předchozích článcích jsme si povídali o slo-

žité cestě vína z vinice až k nám domů. Teď přišel 
čas věnovat se alespoň heslovitě onomu příjemné-
mu okamžiku, kdy víno přichází na náš stůl.

Před výběrem vína, které chceme otevřít,  
bychom měli zvážit, k jaké příležitosti je víno 
určeno. Výběr bude jistě jiný, pokud chceme 
zapít běžný, či dokonce slavnostní oběd, nebo 
večeři, nebo jestli chceme jen tak posedět u láhve 
dobrého vína. Na téma snoubení s pokrmy jsme již 
leccos napsali, a tak doporučuji jediné: nedržme 
se předepsaných klišé, hledejme a experimentuj-
me. Poznáme, že možných kombinací je vždy 
více, než kdokoliv vážený kdy napsal. Vždyť ani 
odborníci se vždy neshodnou. Důležité je, aby 
výsledek uspokojil nás, naše přátele a blízké. 

Je dobré mít víno alespoň jeden den, nejméně 
několik hodin uloženo při teplotě, při které je 
chceme podávat. Bílá a růžová vína a sekty včas 
vychladíme na správné teploty.  Počítejme s tím, 
že než se poprvé napijeme, v teplé místností zteplá 
víno o  2 – 4 °C. Krátké dochlazování láhve bílé-
ho, růžového či sektu v kbelíku s ledovou lázní je 
možné i během konzumace (pozor, nepoužíváme 
samotnou ledovou tříšť!), zvláště v horkém létě. 
Přílišné podchlazení vína nám však nedovolí 
rozvinout všechny jeho finesy a tak musíme láhev
vždy včas vyjmout. Při prudkých změnách teplot 
utrpí víno šok, to platí především o prudkém 
zchlazování. U červených vín se nám může stát, 
že víno naopak potřebuje temperovat na vyšší 
teplotu. Přeneseme tedy láhev včas do teplejší 
místnosti. Mějme však na paměti, že pokojovou 
teplotou pro podávání červeného vína je myšlena 
teplota 16°-18° C!

U většiny červených vín, ale i mnoha bílých 
vín, lze doporučit dekantaci – opatrné přelití vína 
z láhve do karafy. Smysl dekantace bývá někdy 
bagatelizován, někdy naopak zbytečně přece-
ňován. Cíle dekantace bývají zhruba dva: Vína 
obsahující zvýšené množství taninů je nutno ve 
větší míře okysličit, aby se mohla chuťově rozvi-
nout. Proto je tak důležité jejich  „provětrávání“. 
Dalším cílem dekantace je oddělení usazeniny 
nefiltrovaných vín – „depotu“. Víno přeléváme
velmi opatrně, doporučuji využít zapálené svíčky 
k tomu, abychom zachytili okamžik, kdy začnou 
usazeniny vytékat. V tomto okamžiku dekantaci 
ukončíme. Pokud nemáme možnost vína přímo 
dekantovat, lze je alespoň částečně okysličit 
včasným otevřením, nejlépě několik hodin před 
konzumací. Zde se však můžeme připravit o efekt 
otvírání láhve před hosty, jenž by měl každý 
správný hostitel společnosti dopřát. 

I volba vývrtky má velký vliv na bezchybné 
otevření láhve. Představa, že zátka při otevření 
musí vydat hlasitý zvuk, stále zůstává v povědomí 
mnoha z nás. Jenže opak je pravdou, vytažení 
zátky z láhve má být co nejklidnější. Otvíráků na 
víno je mnoho, v podstatě lze konstatovat, že tou 
nejhorší je vývrtka ve tvaru T. Vyžaduje použití 
velké síly a  při prudkém vytažení způsobí vínu 
šok. Důležité je vývrtku zavrtat dostatečně hlu-
boko středem zátky a nedostat se k jejímu okraji, 
aby nedošlo k jejímu roztržení. Problémy, které 
nastanou po roztržení zátky, jsou sice  řešitelné, 

ale ne příliš estetické, a před společností hostitel 
za tuto dodatečnou operaci, která nebude vypadat 
efektně, většinou body nesklízí.

Volba správné sklenice na víno je obsáhlé 
téma. Jednoduchá rada zní: nic nepokazíme, 
jestliže zvolíme sklenici z čirého, tenkého skla na 
nožce, která umožní dobré držení, příjemné napití 
a našim očím dopřeje obdivovat i hodnotit nalité 
víno.  Kalich sklenice nesmí být příliš malý, měl 
by mít zhruba třikrát větší objem, než předpoklá-
dané nalévané množství, aby se víno mohlo ve 
sklenici dostatečně rozvinout. Naopak legračně 
vypadá pití skromných vín z obrovských pohárů. 
Vyhněme se barevnému a zdobenému sklu, které 
zkresluje barvu vína, stejně jako sklu lisovanému 
se zesíleným okrajem a s tlustou nožkou. 

Stylové nalévání vína – to není jen otázka 
teorie, ale hlavně cviku a zkušeností. Strefit se
do sklenky, po nalití pootočit pohybem dlaně 
a předloktí láhví tak, abychom zabránili ukápnutí 
posledních kapek na ubrus, to vyžaduje značnou 
zkušenost. Při špatné dostupnosti je přípustné  
sklenku druhou rukou zvednout, horní částí 
naklonit k hrdlu láhve a zvolna nalévat. To platí 
především u vín ušlechtilejších. Nalévat lze také 
z dekantačních košíků. Ještě bych chtěl připome-
nout zvyk, který vyplývá z různých tradic mnoha 
národů a má i racionální důvod: Ten, kdo láhev 
otvírá, by měl po jejím představení minimální 
množství nalít nejprve do své sklenky, ochutnat, 
že je víno v pořádku a teprve potom rozlévat 
hostům. Pokud si objednáme láhev dražšího 
vína v lepší restauraci, pak je toto úkol číšníka, 
případně sommeliéra. Jestliže neshledá vady, 
nabídne na tácku korek k přičichnutí a nalévá 
nejprve degustační množství tomu, kdo víno 
objednal. Po jeho schválení obslouží další hosty 
dle bontonu a dolije hostiteli. Ani v méně luxus-
ních podnicích si však nenechme líbit takové 
nemravnosti, jako přinesení již otevřené láhve, 
kterou jsme předtím neviděli (jinou záležitostí 
je dohodnuté provětrání vína před konzumací). 
Na druhé straně nedoporučuji zkoušet trpělivost 
obsluhy odmítnutím vína, které je v pořádku. Tuto 
scénku známe všichni ze starých filmů. Ale obdiv
okolí nám to zpravidla nepřinese, jen se můžeme 
zesměšnit. A ještě jedna poznámka na závěr: Vína 
všech barev lze bez problémů dolévat, pokud host 
nevyjádří nesouhlas. Staré zásady v tomto směru 
považuji za překonané. 

Při pití vína nezapomeňme, že víno je ná-
poj přátelský, 
proto v něm 
i v lidech, kte-
ří jej s námi 
pijí, hledejme 
hlavně vlast-
nosti pozitivní.
Takže přeji pří-
jemně strávené 
chvíle s dobrý-
mi přáteli při 
sklence vína. 
Na zdraví ! 

 Milan Žíla

O víně po kapkách – kapka jedenáctá

Pronajmu byt 2+1 v přízemí 
rodinného domu

se zahradou + 2 garáže.
Volejte po 17 hodině.

tel.: 724 609 761  nebo 603 963 057
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Donedávna ještě mistra gastronomie Jiřího 
Babicu znal jen úzký okruh lidí - rodina, příbuzní, 
přátelé, kolegové. Od té doby, co pronikl do vysí-
lání TV Nova jeho pořad „Babicovy dobroty“, se 
stal významnou celebritou a získal si všeobecné 
uznání a sympatie.

Málokdo ví, že už několik let tráví Jiří Babica 
s partou kamarádů a svým synem dovolené v ji-
hočeské Blatné. Město si doslova zamiloval a dny 
volna prožité tady považuje za ty nejhezčí, které 
během roku přijdou. Jeho přízeň vůči Blatné jistě 
neochladne ani do budoucnosti.

Samozřejmě i letos si naplánoval dovolenou 
právě tady. Žádosti o rozhovor byl příznivě naklo-
něn a jeho cti slouží, že na domluvenou schůzku 
dorazil s pověstnou švýcarskou přesností.
„Jak dlouho jezdíte na dovolené do Blatné? Co 
pro vás tohle město znamená?“

„Pravidelně sem jezdím už pět let a určitě 
se sem chci vracet stále až do konce života, to 
znamená nějakých sedmdesát let /smích/. Blat-
nou považuji za to nejkrásnější město, co znám 
a dovolená tady je hotovým požitkem a elixírem 
mládí zároveň, skutečně nevím o lepším místě. 
Jsme tady ubytováni s kamarády a mým synem 
pravidelně v ubytovně Zemědělské školy. Nutno 
dodat, že je tu skvělý personál a moc dobře se tady 
vaří. Blatná sama o sobě se rok od roku vylepšuje 
a začíná připomínat typické rakouské městečko, 
kde se obyvatelé starali o jeho vzhled od narození 
a nezažili jako my komunistickou diktaturu, která         
zapříčinila, že se nikdo o nic nestaral.“
„Jak jste v Blatné strávil letošní dovolenou?“

„Ráno vstanu a jdu si zaběhat po zámecké obo-
ře, protože málokdy se stane, že člověk běží a je 
rychlejší než daňci /smích/. Následuje vynikající 
snídaně, složená převážně z chutných pomazánek, 
což už je dnes učiněná rarita. Během dopoledne 
projdeme město a po obědě se jezdíme koupat 
do relaxačního bazénu v blízkém Mačkově. Pak 
se věnujeme sportu - hrajeme nohejbal, tenis, 
kulečník, občas taky basketbal. Od pěti odpoledne 
si dáme fotbálek - lepší proti horším /  já tedy pa-
třím naštěstí k těm lepším/. Po večeři si sedneme 
a hrajeme na kytary nebo vyrazíme do ulic směr 
hospůdka v podzámčí.“
„Prohlédl jste si i okolí Blatné?“

„Bohužel já znám tak akorát ten Mačkov.“
„Já bych teď přešel k vašemu televiznímu 
pořadu „Babicovy dobroty“. Jak jste se s ním 
dostal na obrazovky nejsledovanější televizní 
stanice?“

„Začátky byly docela legrační. Prostě jsme 
jen tak vařili a natočené pasáže umisťovali na 
internet. Pak nás to bavilo čím dál víc a s určitým 
cílem a představou jsme se dostavili na konkurs 
do Novy, který jsme k našemu překvapení vyhráli. 
A to proto, že tam hledali nové, neokoukané tváře. 
Nikdo tenkrát nepředpokládal, že se ten náš pořad 
takhle chytne. Počítali jsme s tím, že natočíme 
tak deset nebo patnáct dílů a skončíme a zatím 
jich vzniklo poměrně dost a mají velkou sledo-
vanost. Ten cyklus pořadů o vaření běží v televizi 
přibližně rok, ještě půl roku určitě poběží a když 

budeme mít štěstí, protáhne se to třeba ještě o rok. 
Je to všechno o sledovanosti, samozřejmě. Takže 
divačky - dívejte se!“
„Takže sledovanost „Babicových dobrot“ je 
slušná?“

„Sledovanost je neuvěřitelně slušná. Když 
jsem se dozvěděl, že jsme porazili King Konga 
na Primě, měl jsem ohromnou radost.“
„Jaký to je pocit stanout poprvé před kame-
rou?“

„Ono je to takhle - samozřejmě je to divný 
pocit, ale spíš se zdá, že je divný, protože se to 
točí s lidmi, které člověk zná. Přirovnal bych to 
k vánocům v domácím prostředí, kde se sejdou 
třeba nějací známí a vy k nim držíte nějakou řeč, 
tak se cítím asi nějak podobně.“
„Kdybyste si měl vybrat z hostů, kteří prošli va-
ším pořadem - vybral byste jednoho, se kterým se 
vám spolupracovalo opravdu výjimečně?“

„To se v žádném případě nedá takhle určit. 
Všichni, kteří se mnou v „Babicových dobrotách“ 
spolupracovali, byli úžasní a skvělí.“
„Kdy jste se začal vážně zajímat o gastrono-
mii?“

„To, že jsem se stal kuchařem, byla víceméně 
náhoda. Bavit mně to začalo díky tomu, že jsem 
měl možnost i za komunistů cestovat po Evropě 
a dokonce jsem se dostal i do Japonska, kde jsem 
tak trochu zkoprněl z toho, že se dá vařit i něco 
jiného než vepřo, knedlo,zelo. Tam venku mě to 
prostě nakoplo a v kuchyni jsem si mohl potom 
dělat, co mi bylo libo a neposlouchat nařízení 
nějakého frajera, který si myslí, že je mistr světa. 
Bohužel ale spousta kuchyní má dodnes kasáren-
ský režim, kde se nedovolí těm mladým kuchařům 
projevit se. Já osobně bych doporučoval všem 
začínajícím absolventům učilišť, kteří už se na to 
vrhnou, protože to je opravdu tvrdá řehole, aby 
se podívali po světě a poznatky potom zúročili 
doma. Chci ještě dodat, že 99% kuchařů dělá své 
zaměstnání poctivě a s láskou.“
„Jak se vyrovnáváte s tím, že jste teď populární 
osobnost a přitahujete zájem veřejnosti?“

„Já s tím nemám problém. Odjakživa jsem byl 
vysoký člověk a už jenom tou výškou postavy 
jsem měl pocit, že jsem střed světa. Třeba v době, 
kdy mně nikdo neznal, jsem šel po Václavském 
náměstí a byl přesvědčený, že všichni kolem si mě 
prohlížejí, ačkoliv se koukali na Národní muzeum. 
Je fakt hezké, že dneska 100% fanoušků jde venku 
ke mně a jsou rádi, že mně vidí. Ani tady v Blatné 
to není jinak - ještě mě nikdo nekřápnul půllitrem 
do hlavy /smích/.
„Kde jste působil předtím, než jste vyhrál 
konkurs na Nově a začala se vysílat vaše show 
o vaření?“

„Patnáct let jsem žil v cizině a potom jsem se 
vrátil zpátky do Čech, protože všude dobře - doma 
nejlíp. Samozřejmě jsem se věnoval kuchařině.“
„Chystáte nějaké změny ve vašem pořadu?“

„Rád bych, aby v „Babicových dobrotách“ 
vystupovalo víc mužů, potřebuju samozřejmě 
odborníky třeba na zvěřinu, ryby atd. Mělo by 

tam panovat zábavné prostředí, protože já mám 
legraci hrozně rád.“
„Jaké je vaše oblíbené jídlo?“

„Tak kupříkladu tady v Blatné mi chutná 
všechno - naprosto všechno. Česká kuchyně je 
pochopitelně ta nejlepší, potom bych to viděl 
na kuchyni thajskou. Dobrá kuchyně je třeba 
i polská, maďarská. Každému ale chutná něco 
jiného a každá země má nějakou vyhlášenou 
specialitu.“

„Děkuji za rozhovor a za váš čas.“
Vladimír Šavrda

„Blatná je nejkrásnější město, co znám“, známkuje 
místo svých dovolených novácký kuchař Jiří Babica

Jiří Babica se svými kamarády.

Vítání občánků
Odbor správní Městského úřadu Blatná 

ve spolupráci s Občanskou komisí připra-
vuje již tradiční vítání občánků v obřadní 
síni Zámku Blatná, které se uskuteční 29. 
září 2009. K vítání občánků budou po-
zvány děti narozené od 1. března do 31. 
července 2009 s trvalým pobytem Blatné a 
jejích osadách. Maminkám dětí, které splní 
podmínky stanovené Radou města, bude 
předána poukázka pro výplatu příspěvku 
ve výši Kč 4 000,-.

Stanovené podmínky – příspěvek bude 
vyplacen dítěti narozenému od 1. ledna 
2009, jehož matka má v době narození dítěte 
trvalý pobyt v Blatné či jejích osadách, a to 
po dobu minimálně 2 let před narozením 
dítěte. Nelze jej vyplatit, pokud matka má 
nesplněné závazky vůči městu Blatná. 

Žádáme rodiče, kterým se v uvede-
ném období narodilo děťátko a neobdrží 
pozvánku, aby kontaktovali pracovnice 
odboru správního osobně nebo telefonicky 
– 383 416 202, 205.

Hana Valachová, odbor správní
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Barevné prázdniny 
aneb Přijeďte 
k nám na výlet

V rámci akce Barevné prázdniny uspořádalo  
blatenské  Mateřské centrum Kapřík ve středu
19. 8. celodenní  program pro návštěvníky z jiných 
mateřských center. Blatnou si přijely prohlédnout 
maminky s dětmi z MC Beruška Strakonice 
a koordinátorka mateřských center Jihočeského 
kraje p. Bohuslava Nejedlá. Dopoledne  si děti 
pohrály v našem MC a zapojily se do připrave-
ného programu - Vodnické tvoření, Kapříkova 
notička. Překvapením pro ně byla pohádka „Jak 
malá včelička zachránila králíčka“, která měla 
velký úspěch nejen u dětí, ale i  u maminek. Na 
oběd jsme se přesunuli do místní pizzerie. Nála-
du dětem nezkazilo ani dlouhé čekání na jídlo. 
Několik maminek si muselo nechat zabalit jídlo 
s sebou, aby stihly odpolední program v parku 
– hledání pokladu a krmení daňků. Zatímco děti 
hledaly poklad a plnily úkoly, maminky si stihly 
vyměnit zkušenosti s provozem a vedením MC. 
V Blatné se všem moc líbilo, určitě ji v nejbližší 
době opět navštíví.

Druhý den jsme naopak my navštívili se 
svými dětmi Mateřské  centrum Duha Vodňany. 
Dopolední program se konal v prostoru místní 
hasičské zbrojnice. Hasiči byli velmi vstřícní, 
vyjeli se všemi auty, které mohly naše děti do-
konale prozkoumat. Takže všichni si hromadně 
vyzkoušeli, zda klakson troubí a stěrače stírají. 
Vše bylo funkční a doufáme, že tak zůstalo 
i po naší návštěvě. Kolem půl dvanácté jsme se 
přemístili do restaurace Družba.Tuto restauraci 
bychom rádi doporučili všem rodičům s dětmi, 
kteří chtějí navštívit Vodňany. Naprosto dokonalá 
restaurace a ještě dokonalejší dětský koutek, ve 
kterém byla skluzavka s míčky, dětské  stolečky 
a spousty dalších hraček. Takhle v klidu jsme se 
s dětmi už dlouho nenajedli! Po obědě jsme se 
svlažili v místním koupališti a přesunuli jsme se 
k mateřskému centru. Děti si pohrály venku na 
krásném hřišti, pak ještě chvíli uvnitř. Nastal čas 
odjezdu, a tak jsme se trochu s pocitem závisti, 
trochu s pocitem odhodlání něco v Blatné vybu-
dovat, vrátili zpět domů. MC Duha je financováno 
z dotací Evropské unie, má otevřeno každý den 
od  8:00 do 17:00 hod., m.j. zajišťuje i hlídání 
dětí. Bohužel příští rok jim dotace končí, takže 
přejeme mateřskému centru, ať vydrží!

Pohřební služba města Blatná a krematorium
Zajišťujeme veškeré pohřební služby – přepravu zesnulých po celé ČR i v zahraničí, kremace, 

pohřby do země, pohřby žehem, uložení do hrobu, hrobky, rozptyl popela a další služby dle přání 
pozůstalých. Díky tomu, že je naše společnost provozovatelem pohřební služby, kremato-
ria a správcem hřbitovů, můžeme Vám poskytnout kompletní služby kremační, hřbitovní 
i pohřební na jednom místě v důstojném prostředí. Dovolte, abychom Vám pomohli ve 
chvílích nejtěžších. 

KONTAKTY:
Buzická 870 (nový hřbitov), 388 01 Blatná
Zajišťujeme nepřetržitý provoz 24 hodin 
denně, včetně dní pracovního volna a klidu.
Nonstop kontaktní telefonní čísla 
383 422 581, 728 784 738, 777 158 285,  
E-mail: krematorium.blatna@tiscali.cz 
E-mail: pohreb.blatna@tiscali.cz 
www:  pohreb-mestoblatna.wz.cz       
  

Provozní doba kanceláře: 
Po, Út, Čt, Pá 6,00 -15,30 hodin 
St duben až září 7,30 – 16,30 hodin, říjen až 
březen od 7,30 – 16,00 hodin. 
N a  p ř á n í  v y ř í d í m e  o b j e d n á v k u  i  u  V á s  v  b y t ě .
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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

salon Martina
J.P.KOUBKA 81,38801 Blatná

Martina Červená
každé úterý
8.00-15.00

od 14.7.2009 objednávky možné  
i po pracovní době
na tel:604/804635
          728/507617

Turistické infocentrum Ciao… pro Vás
Prázdniny se sice chýlí ke konci, ale ješt� po�ád je p�íjemn� teplo 
pro výlety po �echách,  Evrop�. A kdyby náhodou 
n�komu intenzita slune�ních paprsk� v �eské kotlin�
nesta�ila, nech� bez váhání p�ekro�í hranice a vydá 
se do p�ímo�ských letovisek, kde sezona ješt� zdaleka 
nekon�í. Zastavte se v m�stském infocentru Ciao… 
pod v�ží pro �erstvé novinky o cestování a turistice. 

Tipy na výlet 
V minulém �ísle jste se dozv�d�li o provozování ekologické hromadné dopravy po Šumav� s názvem 
„Zelené autobusy“. NP a CHKO Šumava nabízí také program k usnadn�ní parkování pod názvem 
„Zaparkuj a jdi dál“. Tento program nabízí možnost ponechat automobil na malém parkovišti (s 
omezenou kapacitou) a odtud, „blíže k šumavské p�írod�“, vyrazit na p�ší, cyklistický �i lyža�ský výlet do 
okolí. Je-li v míst� zastávka „Zelených autobus�“, lze zde odstavit automobil, využít autobusové dopravy 
k dosažení vzdálen�jších cíl� a následn� i k návratu zp�t. Parkování je bezplatné. Na každém tomto 
malém parkovišti najdete mapku blízkého okolí s nabídkou možné vycházky a zajímavostí, které je 
možno navštívit. Další zajímavostí jsou „Nouzová nocovišt�“. Nabízejí pomoc turist�m, kte�í prochází 
Šumavou p�edevším po páte�ní, �ervené turisticky zna�ené trase, vedené v blízkosti státní hranice od 
Nové Pece až po Železnou Rudu. Vymezený ohrani�ený prostor je ur�en pro legální nouzové p�espání 
na území Národního parku Šumava za p�edem stanovených podmínek. Plochy pro nouzová nocovišt�
jsou: H�rka u Prášil, Poledník, Modrava, Bu�ina, Strážný, Nové Údolí. Zdroj informací: Správa NP a CHKO 
Šumava. Další užite�né informace se dozvíte na webových stránkách www.npsumava.cz a také 
v blatenském Regionálním turistickém a mapovém infocentru Ciao…, kde pro Vás máme také celou 
edici cykloturistických map, kterými se u nás m�žete vybavit a projít �i projet Šumavu k�ížem krážem.  

T�šíme se na Vás. 

Slune�né po�así na cestách a školák�m úsp�šné vkro�ení do nového školního roku p�eje 
Vendula Hanzlíková a celý Ciao… team

Prodám pozemek o rozloze 9 551 m2 
na okraji obce Holušice. Vhodný pro 

výstavbu. Cena: 45Kč/m2.
Mob.: 607 940 954

Norsko – za polárním 
kruhem

s fotografem  Honzou Kavalem
11.9. 2009 od 19,00 hodin

Montážní dělník/ce do 
výroby v Blatné

-    třísměnný provoz
-    nástup ihned

Kontakt: Hermína Jandíková,  
tel: 733 676 489
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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

P O Z O R
AUTOŠKOLA – PETR ŘEZÁČ a AUTOŠKOLA – FILIP ŘEZÁČ

oznamují, že kromě kurzů skupin Am, A1, A a B, 
nově provádí kurzy skupin B+E, C, C+E a D.

Dále pravidelné školení všech skupin 
řidičských oprávnění.

Informovat se můžete na adrese:
Na Obůrce 242, 388 01 Blatná
Tel: 724 023 573, 604 636 399

Email: as.rezac@seznam.cz, phillos2@seznam.cz

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

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

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

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

zubů, páteře a kloubů?
A to bez medikamentů?

 
B l a t n á     tel.:  723 937 221

Sádrokarton
Izolace

Ceny:         Sádrokarton GKB12,5mm  38,80 K�/m2 
Izolace od 24,90 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 
_____________________________________________________________________________________________________
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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 

NEJLEVNĚJŠÍ
VRTANÉ
STUDNY

603959292

Nabízím k pronájmu byt 3+1 po rekon-
strukci, v Blatné v blízkosti centra,4. p, 

výtah, ihned k nastěhování.
Tel.: 608640645

Pronajmu pěkný byt 1+1 s balkonem 
v Blatné, tel. 777129696.

Nabízíme pronájem nebytových prostor 
o celkové výměře 50,4 m2 v Blatné, 

B. Němcové 29. Vhodné k podnikání. 
Bližší informace získáte na telefonním 

čísle 383423319 nebo 383423539.

Prodám byt 3+1 v Blatné , po 
kompletní rekonstrukci. 

Informace na tel.č. 736647909

Prodej bytu 2+1 v osobním vlastnictví, 
ul. Nerudova Blatná, 48 m2, bezbariérový 

přístup-přízemí, v domě 4 patra, bez výtahu, 
okna na severovýchod a jihozápad, v roce 
2006 byla dokončena celková rekonstrukce 
bytu, podlahy parkety a dlažba, sklep, vytá-
pění dálkové ústřední, nová kuchyňská linka 
+ sporak zůstanou v bytě. Byt bez nutnosti 

dalších investit. Ihned k užívání. Uvolnění dle 
dohody. Parkování před domem, v blízkosti 

domu zeleň, do centra 300m. 
Tel : 606 104 825

VÝŠKOVÉ PRÁCE
- ve výškách a v těžko pří-

stupných místech

RENOVACE STŘECH
- čištění a nátěry všech typů 

střech a krytin
tel: 602 934 526

Pronajmu pěkný byt 1+1 s balkonem v 
Blatné, tel. 777129696

�

�

�

�

�

…kvalita�ze

zem��bavlny�…

tel.�605�247536

otev�eno : pond�lí ,st�eda,pátek
10.00 - 12.00      14.00 - 16.00 hod.

povle�ení standard 489,00�K������ nov�!
povle�ení d�tské 359,00�K������ nov�!
tri�ka od 59,00�K���������

polokošile od 99,00�K���������

tepláky dámské 99,00�K���������

župany S - XXL 649,00�K������

ru�ník 50x100 cm 60,00�K���������

osuška 70x140 cm 120,00�K������

osuška 100x180 cm 240,00�K������

najdete�nás�:

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

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

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

�
�
�

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

   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

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

Blatná, naměstí Miru 101,  
mob. 608 157730.

Pronajmu byt 2+1. Bližší informace 
731408939.

Rodinná prádelna nabízí

praní, žehlení, mandlování prádla, 
vše ve vysoké kvalitě.

Doprava zdarma,  

ceník na www.pradelna-haasova.cz,  

nebo informace na tel. 732 759 084  

paní Haasová

Telefónica    O2
Výběrové řízení na  pozici

Vedoucí  prodejny
pro oblast Blatná

Požadujeme: vysoké pracovní nasazení, 
samostatnost, zodpovědnost, zkušenosti 
výhodou

Nabízíme:  rozhodovací pravomoce, nad-
standardní výdělek

CV zasílejte na email:
telefonicaotwo@seznam.cz

Speciální nabídka Allianz pojiš�ovny
• nejlevn�jší povinné ru�ení v regionu
• vysoké slevy p�i uzav�ení více druh� pojišt�ní

Navíc Vám ZDARMA vypracujeme nezávazné nabídky 
a rádi podáme podrobné informace o nabízených produktech. 
Neváhejte a navštivte nás nebo kontaktujte.

pojiš�ovací kancelá� Petr Bernas, Purky�ova  264, Blatná
tel.: 383 421 001, mobil: 773 400 306, e-mail: blatna@bernas-allianz.cz
provozní doba: po–pá 8.00–12.00 a 13.00–17.00

Allianz - stojíme p�i Vás
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Program kina září 2009

 ULTURNÍ KALENDÁRK ˇ

ZÁJEZDOVÉ  PŘEDSTAVENÍ
Městský úřad Blatná - oddělení kultury připravuje zájezdové představení  do 
Státní opery  Praha na představení Michala Horáčka KUDYKAM.
Divadelní hra ve verších, které se dílem zpívají a dílem mluví jsou opatřeny hudbou Petra Hap-

ky. 
Kromě stálého obsazení bude KUDYKAM osobitý i tím, že jako hosty uvede i známé osobnosti: 

Jarka Nohavicu, Karla Gotta, Dana Landu, Lucii Bílou, Janu Kirschner, Matěje Rupperta a mnoho 
dalších …    

Generálka představení je v úterý  20. října od 15,00 hod.
                                         a ve čtvrtek  22. října od 11,00 hod.

Odjezd autobusu od ubytovny Tesly v 7,30 hod.
Celková cena  zájezdu bude cca 500,- Kč
Zájemci si mohou vybrat zájezd v termínu, který jim vyhovuje (uskuteční se  ten, o který bude 

větší zájem).
Přihlášky je nutno rezervovat již nyní!         Informace podá odd. kultury na tel. 383 422 849

Pátek 18. září 
DEN  OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  ZŠ  JAK
u příležitosti 105. výročí školy

Sobota 19. září – zimní stadion – 14,00 hod. 
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE  pro děti a dospělé
- atrakce, soutěže, malování na obličej 
hudební show 
TIMBRE  MUSIC
Václav Upír Krejčí
Vstup zdarma
Pořádá DURA Automotive CZ, k.s.

Sobota 19. září 
UKONČENÍ  CYKLISTICKÉ  SEZONY
Start 13,30 hod. u ZŠ v Sedlici
Akce se uskuteční na horských kolech
Vhodné pro všechny věkové kategorie

26. – 27. září 
4. ročník
BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL - WOMAN
Výstavy fotografií proběhnou na zámku,v

kaplance, v kinosále sokolovny, v muzeu….
V průběhu FOTOFESTIVALU  se uskuteční 

přednášky a setkání s autory
Všechny akce hudebně doprovodí Pepa NOS
SETKÁNÍ  S VÍNEM – kaplanka 10 – 16 

hod.
Podrobné informace na  www.fotofestival.cz 

JAZYKOVÉ  KURZY
Informativní schůzka 14. 9. v ZŠ TGM od 

17,30 hod.
Vyučující: Mgr. M. Kozlovská

TANEČNÍ  KURZY
Taneční pro mládež od 12. září 
- sobota od 14,00 – 17,00 hod.

Taneční pro dospělé od 12. září
- sobota od 17,30 – 19,00 hod.

Lady kurz od 13. září
- neděle od 19,00 – 20,30 hod.
Bližší informace na: www.tanecni-blatna.

webgarden.cz

Výstavy:
Městské muzeum Blatná  I. patro
PŘÍRODA  BLATENSKA – Voňavá krása za 
humny
Otevřeno denně mimo pondělí  9 – 12,   13 

– 16 hod.
Výstava potrvá do 20. 9. 2009

Městské muzeum Blatná II. patro
Miloslav  STIBOR -  FOTOGRAFIE
Výstava potrvá od 16. září do 18. října 2009
Otevřeno denně mimo pondělí  9 – 12,  13 

– 16 hod.

Městské muzeum Blatná I. patro
PŘÍRODA, PAMÁTKY  A  LIDÉ  V  JIŽNÍCH  
ČECHÁCH  NA  STARÝCH FOTOGRAFIÍCH
Výstava potrvá od 26. září do 18. října 2009
Otevřeno denně mimo pondělí  9 – 12,  13 

– 16 hod.

Oddělení kultury připravilo v rámci KPH 
na sezonu 2009/10 do blatenského zámku 
následující program koncertů: 
20. října 2009 Jan Smigmator + doprovodné 
 trio (jazzový koncert)
10. listopadu   Zoran Gajić – kytara, zpěv + 
 klavírní doprovod
15. prosince     Bílé Siarelky – vánoční koncert 
                     Pavlína Senič –  soprán
              Jitka Hosprová – viola 
              Lada Jirásková Bartošová 
 – klavír  
26. ledna 2010  Veronika Böhmová – klavír
23. únor     Trio Arundo 
         Václav Vonášek – fagot 
             Jan Mach – klarinet 
                 Jan Souček – hoboj 

30. března    Jiří Hošek – violoncello, klavír 
              Dominika Hošková – 
 violoncello
27. dubna     Beladona Quartet
                 Zuzana  Křivá – housle 
                Lenka Strnadová – housle 
                 Kristýna Fialová – viola 
 Pavla Jahodová – violoncello 

Permanentní vstupenky lze zakupovat na oddě-
lení kultury.

Připravujeme na říjen:
Představení pro MŠ a ZŠ
„Sugar aneb Někdo to rád horké“ předprodej 

vstupenek 9.9. od 7,30 na odd. kultury
Koncert KPH – Jan Smigmator
Vzpomínka na 28. říjen

Středa 2. 9. v 19:00 hod.
Akční, sci-fi USA, 2009, 147 minut, v českém

znění
TRANSFORMERS: POMSTA PORAŽENÝCH
/Bontonfilm/                dvojprogram
Znovu proti strojům. 

Vstupné 65,- Kč              Mládeži přístupno

Pátek 4. 9. v 20:00 hod.
Drama, krimi USA, 2009, 140 minut, s ti-

tulky
VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ
/Bontonfilm/               premiéra
Johnny hraje Johna a Christian Melvina. 
Veřejný nepřítel Spojených států č. 1. John 

Dillinger v mistrovském podání Johnnyho Dep-
pa. Jeho protivníka hraje Ch. Bale, Dillingerovu 
milenku M. Cotillardová. 
Vstupné 65,- Kč       Mládeži do 15 let nevhodné

Středa 9. 9. v 17:30 a ve 20 hod.
Animovaný, dětský USA, 2009, 94 minut, 

v českém znění
DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ
/Bontonfilm/          premiéra
Animované dobrodružství lenochoda, šavlozu-

bého tygra, mamuta a velkých ještěrů. Tentokrát 
se vypraví do podzemí, kde dosud přežívají jinak 
již vyhynulí dinosauři.
Vstupné 70,- Kč             Mládeži přístupno

Pátek 11. 9. ve 20:00 hod.
Komedie, muzikál ČR, 2009, 85 minut, 
DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA
/Falcon/
Co měl vlastně Uli s Vanilkou. 
Záznam divadelní hry, kterou uvedlo Národní 

divadlo v režii a nastudování Miloše Formana 
a jeho synů Petra a Matěje. 
Vstupné 70,- Kč            Mládeži přístupno
Středa 16. 9. v 17:30 hod.

Dětský animovaný USA, 2009, 102 minut, 
v českém znění

VZHŮRU DO OBLAK
/Falcon/
Carl Fredricksen tráví celý svůj život tím, že 

sní o prozkoumávání světa a tom, že si život napl-
no užije. Ale ve věku 78 let, když už to vypadá, že 
pro něj život skončil, ho zvrat osudu (a neodbytný 
8-letý chlapec jménem Russell – průzkumník 
divočiny) přivedou znovu k životu.
Vstupné 70,- Kč           Mládeži přístupno
Středa 23. 9. v 19:00 hod.

Pohádka, rodinný film ČR, 2008, 95 minut,
PEKLO S PRINCEZNOU
/Bios/ 
Princezna Aneta (Tereza Voříšková) se za 

žádnou cenu nechce vdávat. A už vůbec ne za 
nešikovného prince Jeronýma (Jiří Mádl). Král 
Leopold tedy vymyslí geniální lest. 
Vstupné 70,- Kč              Mládeži přístupno
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 PORTS
Nohejbalisté 

z České Sibiře 
na turnaji v Chobotě napoprvé neuspěli, 

přesto si ho královsky užili a slibují: „za rok 
jsme tu jako na koni a přivedeme si kama-
rády!“

Chobot - Ve zdejší obci má nohejbal tak kva-
litní zázemí jako málokde na celém blatensku. 
Místní občané tu vybudovali vskutku skvostné 
hřiště s antukovým povrchem a důkladným 
oplocením. Tady se příznivcům tohoto sportu 
bezvadně trénuje a tady se taky v těchto více 
než důstojných podmínkách odehrávají hned 
dva nohejbalové turnaje ročně. Ten letošní první 
se vydařil znamenitě, a to i co se týče počasí. 
„Bylo to možná tak trochu riziko pořádat tuhle 
akci v době, kdy nás den co den sužovaly průtrže 
mračen, ale zaplaťpánbůh se nad námi nahoře 
slitovali a všechno nám to vyšlo“, prohlásil na 
závěr s viditelnou úlevou v obličeji ředitel turnaje 
Miloš Kadlec /37/.

Do soutěže se zaregistrovalo osm týmů- 
Blatná, blatenští hasiči, Zahorčice A, Zahorčice 
„Žluťáci“, Pohoří, pochopitelně domácí a dva no-
váčkové - Relax Březnice, Klokani - kluci z okolí 
Tábora a Prčic. Všichni bez výjimky předvedli na 
sportovní půdě dobrou hru a dokázali si získat 
sympatie okolí řadou bravurních individuálních 
zákroků a dělových smečí. I když všichni nemohli 
být první, za svou obětavost a nasazení by si to 
zasloužili. „Tady dneska nebylo slabých týmů, 
úroveň turnaje byla výborná“, zhodnotil zasvě-
ceně celou akci Miroslav Švejda z Blatné, který 
se věnuje závodně nohejbalu už šest let. Jeho 
slovo mělo o to větší váhu, že jeho sestava tady 
v Chobotě zvítězila: „Nato, že jsme hráli premi-
éru v tomhle složení, považuju výsledek za milé 
překvapení. Pravda je, že v medailovou pozici 
jsme věřili ještě před zápasy“, dodává blatenský 
reprezentant, který tady v Chobotě předvedl svůj 
um již poněkolikáté.

Nováčkům soutěže- celkům Relax Březnice 
a Klokani Česká Sibiř- nebyla bohužel štěstěna 
nakloněna. Relax Březnice skončil předposlední, 
Klokanům z České Sibiře zůstala „ v kapsách“ 
černá díra. Poslední místo v tabulce je však nijak 
nezarmoutilo- věděli, že do zápasů dali všechno. 
Naopak tak hýřili optimismem, až nakazili celé 
okolí: „Za rok nás tady máte jako na koni a přive-
deme ještě jeden tým. To už budeme zkušenější!“, 
nechal se slyšet „tiskový mluvčí“ Klokanů Roman 
Vohradník. „Tak na to osmé místo!“, zvolal vzápě-
tí a už zařinčely půllitry plné „zrzavé vody“. Tady 
v Chobotě se jim všem moc líbilo, nejvíc na ně 
zapůsobila srdečná atmosféra: „Pravá venkovská! 
To se nedá s ničím srovnat! A vzorně se tu o nás 
postarali“, nešetří chválou Roman Vohradník. 
Nakonec dodal: „Nohejbal hrajeme spíš rekre-
ačně. V zimě chodíme trénovat jednou týdně do 
tělocvičny, v létě ale toho času moc není!“

Všechny zúčastněné nohejbalové celky byly 
odměněny stylově- dárkovým balením piva a di-
plomy. Domácí si udrželi cenné stříbro, bronz Za-
horčice „Žluťáci“, čtvrtí skončili kluci z Pohoří, 
za nimi Zahorčice A a blatenští hasiči.

Další nohejbalový turnaj v Chobotě je naplá-
nován na 5. září. „To předpokládám ještě větší 
účast“, říká ředitel turnaje Miloš Kadlec.

Vladimír Šavrda 

Fotbalisté z České Sibiře při odpočinku.

Na Buzickém nohejbale 
trojic se utkal rekordní 

počet sestav
Buzice - Dvůr u rodinného domu může docela 

dobře posloužit i neobvyklým účelům. Dvůr, sou-
sedící se stavením v Buzicích, kde se odnepaměti 
říká „U Čilejch“, hostí kupříkladu jednou ročně 
populární nohejbalový turnaj. Letošní, v pořadí 
6. ročník, zaznamenal prozatím nejpočetnější 
hráčskou základnu - přihlásilo se do něj čtrnáct 
týmů. Sportovní den si sem přišlo užít, ať už ak-
tivně nebo pasivně, více než sto nohejbalových 
příznivců!

Počasí bylo jako na objednávku, všechny 
přítomné rozmazlovaly hřejivé sluneční paprsky 
a chvílemi je mohly svádět i k dojmu, že tráví 
dovolenou na pláži v Malibu namísto siesty na 
venkovském dvoře. Jednotlivé nohejbalové sesta-
vy se cítily za takovýchto klimatických podmínek 
stoprocentně pohodově a nabídly divákům tu nej-
lepší podívanou, jakou jen mohly. Organizaci celé 
akce nebylo co vytknout- účastníci turnaje bez 
výjimky nešetřili chválou na adresu pořadatelů. 
Pozornosti v podobě zabijačkových balíčků, které 
se dostalo všem hráčům, dobrý dojem ještě umoc-
nilo. Jedinou mrzutostí, se kterou je ovšem třeba 
počítat při každém sportu, byla dvě lehká zranění, 
jež utrpěli přespolní hosté v zápalu boje.

Vždycky musí někdo prohrát. Tentokrát v Bu-
zicích měli smolný den „Tomíci“- smíšená trojka 
jednoho hráče a dvou zástupkyň něžného pohlaví, 
hájící čest domácích barev. „Tomíci“ však byli 
k sobě ještě před zahájením turnaje střízlivě 
sebekritičtí a velké naděje si nedávali: „Jedna 
z kamarádek bude hrát dneska poprvé, druhá po-
druhé a mně samotného čeká teprve třetí výstup“, 
zhodnotil šance týmu Tomáš Slezák / 26 let / před 
nástupem do „palebné“ zóny, „Bereme to jako 
pouhý srandamač a šanci na zdravý pohyb venku. 
My de facto nejsme ani pasivní hráči“, směje 
se Tomáš. Poté, co „Tomíci“ skutečně prohráli, 
prohlásil Tomáš Slezák: „Škoda, že jsme neuhájili 
alespoň předposlední místo. Ale nemáme se za co 
stydět- vydali jsme ze sebe maximum. Kamarádky 
se držely fakt statečně. Do příštího ročníku bu-
deme pořádně trénovat a pak zkusíme dosáhnout 
lepšího výsledku. Letos se prostě nezadařilo. Byla 
pro nás ale čest být v tomhle turnaji- tady se už 
rýsuje poloprofesionální úroveň.“

Hořkou pilulku zklamání musely spolknout 
oba týmy z Bezdědovic, kterým bylo v Buzicích 
souzeno osmé a deváté místo. „Počítali jsme 
s tím, že se probojujeme do třetí pozice. Nohejbal 
hrajeme u nás doma pravidelně každou sobotu a 
neděli. Příští rok ten neúspěch musíme napravit. 
Letos jsme přijeli do Buzic už potřetí a chceme 
se stát pravidelnými účastníky, protože se nám tu 
moc líbí, je to perfektně zabezpečené a jednotlivá 
utkání mají super kvalitní náplň!“, zdůrazňuje 
„ tiskový mluvčí“ bezdědovických Ota Burian 
/35 let/.

Pár zápasů odehrál i ředitel turnaje Petr Samec: 
„Bylo to ale po roční pauze. Nicméně mi to docela 
sedlo“, říká obětavec, který je „hybnou pákou“ 
sportovního dění v Buzicích.

Výsledkový žebříček byl hotov po osm-
nácté hodině večer a hned bylo přikročeno ke 
slavnostnímu ceremoniálu- předání cen. Pořadí 
bylo následující: 1. místo - Chobot, 2. místo 
- Kouďáci /Blatná + Chobot/, 3. místo - Staďáci 
/Blatná/, 4. místo - Stars /Škvořetice+ Blatná/, 5. 
místo - Vinice Blatná, 6. místo - Karlíci Blatná, 
7. místo - Zborovice, 8. místo - Bezdědovice, 9. 
místo- Heineken Bezdědovice, 10. místo - Před-
poslední /Blatná/, 11. místo - Lipno, 12. místo 
- Datels Blatná, 13. místo - Kohouti Buzice, 14. 
místo- Tomíci /Buzice/.

Cenou pro vítěze byl sud piva, ostatní se po-
dělili o poloviční soudek piva, uzené ryby, trička, 
doutníky, baseballové čepice, tvrdý alkohol atd.

Vyhlášením výsledků však tento pestrý den 
ještě neskončil- na večer byla naplánována družná 
veselice s kytarovým doprovodem. A jak se no-
hejbalisté činili na hřišti, tak se činili i u stolů. Ne 
nadarmo se říká - jak k jídlu, tak k dílu.

Vladimír Šavrda

V Lažanech si to rozdaly 
dvojice „ostrostřelců“
Lažany - Sportovní areál uprostřed vsi se stal 

dějstvím nohejbalového turnaje dvojic. Otestovat 
si „mušku“ přijelo do Lažan jedenáct mužských 
párů. V převážné většině se jednalo o domorodce 
a chataře a chalupáře, kteří si v lokalitě postavili 
nebo opravili stavení. Vítězství si vysloužili Bě-
havý- Forejt z Lažan, za nimi zůstalo duo Hanzal- 
Filistein / Praha- Plzeň /, na medailové hodnocení 
dosáhli i Hadáček- Saša / Hostivař /.

Vladimír Šavrda

Elitní dvojka z Chlumu  
se stala čerstvým 

držitelem putovního 
poháru v bezdědovickém 

sedmiboji rozdílem 
pouhého bodu

Bezdědovice - V Bezdědovicích není nikdy 
daleko od slov k činům. Zvláště když se to týká 
sportovních aktivit. Tak před třemi lety spatřil 
světlo světa v regionálních podmínkách vskutku 
originální nápad- uspořádat sedmiboj o putovní 
pohár obce.

Bezdědovický sedmiboj se skládá z těchto 
částí- nohejbal, kop míčem na bránu, hod míčem 
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do koše, střelba tenisovým míčkem na hokejovou 
branku, stolní tenis, kulečník a hod šipkami.

Soutěží se ve dvojicích. První čtyři disciplíny 
probíhají ve sportovním areálu na okraji vesnice, 
zbylým třem poskytuje zázemí zdejší hostinec. 
Letošní ročník si nenechalo ujít osm dvojic. 
Polovina se rekrutovala z domácích sportovních 
nadšenců, tu druhou tvořili přespolní účastníci.

Poprvé v krátké historii bezdědovického 
sedmiboje nastoupila na „bitevní pole“ i žena- 
domácí Nikola Lávičková / 21 let /. A vedla si 
podle všeobecného mínění znamenitě. „Myslím, 
že jsme byli dokonale sehraná dvojka“, míní její 
partner v sedmiboji Zbyněk Malý / 25 let / z ne-
daleké Blatné , „Nikola podala kvalitní výkony a 
já jí musím vyseknout poklonu. Třeba v nohejbale 
jsme dokázali vyhrát dva zápasy a při ostatních 
obstát se ctí.“ „Mně se nejvíc dařilo při šipkách“, 
doplňuje ho „růže“ soutěže Nikola, „ Co se týče 
nohejbalu, ten si tady v Bezdědovicích občas o 
víkendu zahraju s klukama. Konkurovat jim sice 
není snadné, ale už jsem si mezi nimi de facto 
zvykla.“ Duo Nikola- Zbyněk si pro letošní ročník 
zvolili přezdívku „Pat a Mat“.

Své zastoupení na třetím bezdědovickém 
sedmiboji měla i veteránská kategorie. Bohumil 
Aichinger / 61 let / a Vladimír Ulrich / 62 let / 
přijeli z Blatné a rozhodně tu nebyli jen do počtu. 
„Jsme tady letos poprvé a moc se nám tu líbí“, 
svěřil se Vladimír Ulrich , „Já sportuju rekreač-
ně už nějakých třicet let, hrával jsem i závodně 
fotbal- proto mi taky tady dneska nejvíc „sedl“ 
nohejbal. Tady s Bohumilem společně trénujeme 
i hrajeme míčové sporty.“ Po ukončení soutěže 
se vyjádřil následovně: „Rychlosti a energii těch 
mladých okolo jsme jasně nemohli konkurovat, 
ale s dosaženým výsledkem vzhledem ke svému 
věku musíme být absolutně spokojeni.“ Když duo 
„Starců“ s překvapením zjistilo, že se probojovalo 
na stříbrný stupeň a že je dokonce od zisku putov-
ního poháru dělí jen jeden bod, ulevili si: „Jeden 
bod! To fakt naštve! Ale to byly ty nevydařené 
hody na koš!“

Vítězství si na své konto připsali reprezentanti 
z Chlumu- Milan Hanzlík / 29 let / a Zdeněk Slá-
dek z Písku / 28 let /. „Já v Chlumu nebydlím, ale 
často tam jezdím- je tam prima parta. Škoda, že 
podobných akcí není víc- já jsem si to tu dneska 
vyloženě užíval.“ Zdeněk Sládek je všestranný 
sportovec na vysoké úrovni, který se věnuje 
tenisu, ping-pongu, sálové kopané, nohejbalu a 
fotbalu. Sportovní geny zdědil po svém otci: „Táta 
hrál za Duklu Písek, dostali se až na republikový 
vrchol , dosáhli mnoha úspěchů- fakt to byli 
borci!“, říká s uznáním. Na bezdědovickém sed-
miboji si nejlépe vychutnal nohejbal, zato šipky 
prý byly tragické: „Ještě, že jsem alespoň nikoho 
nezranil!“, pousměje se.

Jeho spoluhráč Milan Hanzlík tady v Bezdě-
dovicích prožil podle svých slov „nepopsatelný“ 
den: „Vyšlo nám počasí, mám tu řadu dobrých 
kamarádů, vyhráli jsme pohár- co víc si přát?“

Se Zdeňkem Sládkem se prý skvěle doplňovali 
a šlo jim to jedna báseň: „Hlavně v nohejbale!“, 
zdůrazňuje, „O to slabší byl hod na koš. Ale jeli 
jsme sem pro pohár a máme ho! Myslím, že je to 
zasloužené- dali jsme do toho všechno.“

Vyhlášení vítězů se uskutečnilo ve výčepu 
zhruba v půl osmé večer. Celkové pořadí bylo 

následující: 1. Chlum, 2. Starci Blatná, 3. Čakové 
Bezdědovice, 4. Heineken Praha+ Blatná, 5. S+S 
Bezdědovice a Sparta Bezdědovice / shodný počet 
bodů /, 7. Pat a Mat Bezdědovice+Blatná, 8. Mně 
to je jedno Blatná Vinice.

Sportovní šum v Bezdědovicích neutichne ani 
v následujících měsících. Koncem srpna se usku-
teční klasický nohejbalový turnaj trojic. S dalším 
je počítáno na místní posvícení v říjnu, 17. října 
bude na programu zase něco netradičního - po-
zemní golf.                               Vladimír Šavrda

K sedmiboji patřil i hod na koš.

Mistrovství ČR v triatlonu
Karlovy Vary MČR v triatlonu, celkově 45. 

a v kategorii 40-49 obsadil Jaroslav Pudil (SCV 
Blatná) 4. místo.

Tělocvičná jednota Sokol v Blatné hledá cvičitele
Nabízíme zájemcům o pohyb, rodičům, prarodičům a ostatním, kteří mají chuť organizovat 

a podílet se na vedení dětí, mládeže a ostatních k pohybovým aktivitám, aby se zapojili a dali nám 
vědět.

Na podzim jsou pro vás připraveny kvalifikační kurzy – základní (cvičitel III.třídy) a další 
(II.třída a speciály).

Zájemci o kvalifikaci cvičitele III. třídy ( a také ti, kteří chtějí obnovit platnost) mají možnost
účastnit se dvou víkendů v říjnu v Praze a kvalifikační zkoušky 21.11.2009, pokud dosáhli 18 let.

Poskytněte možnost pohybové aktivity v Blatné pod dohledem prověřeného cvičitele v kate-
gorii, která je vám blízká. Kvalifikace je podmínkou pro využití sportovního vybavení a zařízení
naší sokolovny. 

Lhůta pro přihlášení : do 15.9.2009.
Kontaktní osoba : Ing. Eva Krotká, mail: info@supersro.cz, 603 149 505
Písemně : Tělocvičná jednota Sokol v Blatné, Kalinovo nám. 580, Blatná – pozn. cvičitelé

Nohejbalisté a dobrovolní hasiči 
z Chobota svoji mateřskou obec 

náležitě zviditelňují
Chobot - Chobot je malou vsí s 56 obyvateli, 

tak trochu ztracenou v dolíku obklopeném lesy. 
Přesto je zde společenské a sportovní dění na 
velmi slušné úrovni. Hlavní podíl na tom mají dvě 
složky- místní nohejbalisté a sbor dobrovolných 
hasičů. Díky jejich bohaté a úspěšné činnosti se 
Chobot stal známým a uznávaným střediskem 
i v okresním měřítku.

Nohejbal se zde těší největší oblibě ze všech 
sportů a místní nadšenci za podpory Obecního 
úřadu mu doma vytvořili vpravdě královské 
podmínky. Těmi královskými podmínkami se 
rozumí prostorné nohejbalové hřiště s antukovým 
povrchem, obehnané vysokým pletivem – přesně 
podle daných pravidel. Tento areál je hotový od 
loňského roku a vyžádal si investici v celkové 
výši 300 000 korun. „Tady nám velice pomohla 

dotace z Krajského úřadu, která činila 160 000 
korun“, uvádí starosta obce Josef Kadlec, „Naši 
kluci tu mají slušné zázemí pro tréninky a dvakrát 
ročně se zde pořádá nohejbalový turnaj. Areál je 
samozřejmě k dispozici všem, kteří si tady chtějí 
zahrát.“ Nohejbalisté z Chobota se „vyšvihli“ 
dost vysoko: „Je nás osm hráčů a jsme zařazeni 
do okresní soutěže „Sever“. Držíme se pravidelně 
v polovině tabulky a naše výkony jsou vyrovnané 
s ostatními celky v této soutěži. Všichni pochá-
zíme z Chobota a i když někteří bydlí v Blatné, 
narodili se a žili tu a tak jsou pořád vedeni jako 
skalní „choboťáci“, vysvětluje elitní hráč Miloš 
Kadlec /37 let/.

Miloš Kadlec je zároveň velitelem místního 
Sboru dobrovolných hasičů, který má padesát 
členů a je složen kromě místních občanů i z oby-
vatel okolních vesnic. Tahle požární jednotka 
slouží myšlenkám a cílům hnutí svatého Floriána 
vzorně a na svém kontě má řadu výborných vý-
sledků. Mezi ostatními hasičskými spolky zaujímá 
čestné místo. 

Miloš Kadlec je zaregistrován mezi požárníky 
od roku 1982, kdy mu bylo deset let. Dnes pod 
jeho vedením pořádá sbor jednou ročně hasič-
skou soutěž u nich na domácí půdě. Té letošní se 
zúčastnilo dvacet osm /!/ hasičských družstev- 
osmnáct mužských a deset ženských. Jednalo se 
o ukázku požárního útoku o pohár starosty obce. 
Mimoto letos získal hasičský tým z Chobota krás-
né třetí místo ve všech soutěžích okresu /požární 
útok, štafeta, běh na sto metrů/.

Loni oslavil sbor 80. výročí svého založení. 
Jeho výbava požární technikou je standardní. 
Mimo ní se sbor může ještě pyšnit plně funkční 
historickou stříkačkou z roku 1936. Do její opravy 
bylo loni vloženo 15 000 korun. Družstvo vete-
ránů s ní dokonce ještě soutěžilo. „Letos jsme 
nechali zrekonstruovat i zásahovou stříkačku 
nákladem 46 000 korun“, dodává starosta obce 
Josef Kadlec.

Obecní úřad v Chobotě je vděčný jak za exis-
tenci hasičského sboru, tak nohejbalového týmu 
a snaží se je maximálně podporovat. „V obecním 
rozpočtu na ně pamatujeme každoročně částkou 
zhruba 50 000 korun. Bohužel náš rozpočet je tak 
malý, že jim nemůžeme dopřát všechno, co by 
potřebovali“, krčí rameny lítostivě starosta obce, 
„Teď se kupříkladu řeší otázka nových hadic. Až 
mě dojímá fakt, že se kluci rozhodli s obětavostí 
sobě vlastní složit se a koupit je za vlastní peníze. 
Každý člen vkládá do kasy tisíc korun.“

I malá obec může být svým způsobem vý-
znamná. Chobot je toho názorným příkladem. 
Hlavní je táhnout za jeden provaz. „Máme tady 
výbornou partu a držíme pohromadě čím dál tím 
víc“, potvrzuje Miloš Kadlec.              V. Šavrda
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