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Mezi oceněnými je i  Kamila Berndorffová, která získala cenu časopisu 
Digifoto.¨

S paní Kamilou Berndorffovou si povídá redaktor Novinky.cz Vladimír 
Michna:
Před dvěma lety jsem měl to potěšení pogratulovat Vám k ocenění na 
Czech press photo 2007, vloni jsme se potkali na vernisáži Czech press 
photo 2008, kde řada vašich fotografií byla vybrána do výstavního souboru
a letos jste si přišla do Brožíkova sálu na Staroměstské radnici pro cenu 
Digifoto. Ačkoliv nepatříte mezi reportéry pracující pro média, takže máte 
nesrovnatelně těžší podmínky, hojně sbíráte úspěchy na „Českém fotogra-
fickém Oskarovi“. Jak si to vysvětlujete?

Máte pravdu, že na rozdíl od zmiňovaných reportérů se nedostanu 
k záběrům typu Obama…takže některé kategorie soutěže nemohu vůbec 
obsáhnout… Letošní úspěch mojí kolekce je asi v tom, co napsali v časopisu 
Digifoto o tom proč udělili cenu zrovna mně: „…Snímek této autorky se 
vymyká jak klasické novinařině, tak obecně západní představě o fotogra-
fii z rozvojového světa. Žádné smutné špinavé děti uprostřed odpadků,
ale každodenní indický život se všemi jeho radostmi, smutky, nadšením 
i nudou. Celý soubor Ve vlaku dokazuje mimořádnou schopnost Kamily 
Berndorffové splynout se skupinou, kterou fotografuje. Záběry jsou nabité 
výtvarným citem pro barvu i kompozici a obří dávkou energie, která je přímo 
hmatatelná…“(Digifoto 11-12/09) 
Takže jak že je to vlastně s tou „Vaší Indií“? Trávíte v této zemi každou 
zimu už řadu let…Je ta země skutečně plná špinavých chudých bezdomovců 
nebo to je pouze naše evropská představa?!

Zjednodušené soudy tohoto typu jsou skutečně západní specialitou. 
Setkávám se často s naprostým nepochopením a netolerancí k jiným kul-
turám. Uvedu Vám pro pochopení konkrétní a velmi kontroverzní příklad. 
Na internetu koluje pár fotografií, které zobrazují mrtvá těla kolem řeky
Gangy. Pro našince drastické, morbidní obrázky. Proč se ale tak pohoršu-
jeme nad veřejně viděným mrtvým tělem? Kolik z nás asistuje při smrti 
našich blízkých? A co se děje s mrtvými těly před kremací u nás? To je tak 
nepříjemné téma…  A není to problém evropského technicko-civilizačního 
vzdalování se od všeho přirozeného? Dobrý mrav hinduisty velí být se svým 
blízkým ve chvílích umírání. Pokusme se podívat na konec života očima 
hinduistického náboženství. Smrt je článek v řetězu znovuzrozování. Tělo 
je jenom schránka…A řeka Ganga je nejdůstojnějším pohřebištěm. Ještě 
se pohoršujete?

Tím se pokouším naznačit, že to co nám může připadat všeobecně lidské 
chování, je nakonec pouze všeobecně evropské. Pokud si tohle nedokážeme 
uvědomit, dost těžko můžeme chápat jinou kulturu.
Teď se přiznám, že mě trochu šokujete. Myslíte si, že tento velmi tolerantní 
přístup vám pomáhá při fotografování? 

Tak tím jsem si naprosto jistá. Pokud mám fotografovat lidi, musím se 
k nim co nejvíce přiblížit. A jak vaši kolegové z Digifoto napsali: splynout 
se skupinou… A tím myslím jak mentálně, tak fyzicky. Moje záběry jsou 
téměř vždy pořizované z blízkosti. Diváka musí vcucnout do děje. Bez 
zbytečného odstupu.

Jediná oceněná Jihočeška je z Blatné
Soutěž Czech press photo je bezesporu pojem. Již 15 let zobrazuje významné události a mapuje životy lidí v Čechách a ve světě prostřednictvím 

toho nejkvalitnějšího obrazového svědectví očima nejlepších českých a slovenských profesionálních fotografů. Následná výstava na Staroměstské 
radnici je nejnavštěvovanější výstavou v zemi. Po ukončení výstavy v Praze je soubor vystavován pod vedením Ministerstva zahraničí po celém 
světě. Letošnímu jubilejnímu 15. ročníku, který se tradičně koná pod záštitou prezidenta republiky a primátora Prahy, je věnována mimořádná 
pozornost. Mezinárodní porota vybírala mezi 4 310 fotografiemi od 281 autorů. Výstava Czech press photo 2009 je otevřená od 17.listopadu do
konce ledna a letošní kolekce obsahuje přes 500 atraktivních záběrů.

(pokrač. na str. 3)
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 KTUALITYA

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 .

Nové vybavení 
autobusových 

zastávek v Blatné 
V říjnu 2009 došlo k realizaci projektu „ 

Autobusové zastávky v Blatné“. Tento projekt 
je spolufinancován z Grantového programu na 
podporu výstavby a oprav autobusových zastávek 
Jihočeského kraje.

Realizací projektu došlo k umístění nových 
přístřešků u autobusových zastávek Blatná, poli-
klinika, v ulici B.Němcové, směr Paštiky, a Blat-
ná, Vrbenská, v ulici Vrbenská, směr Kadov. 

Obě autobusové zastávky dosud zcela po-
strádaly jakýkoli přístřešek, který by ochránil 
cestující před nepřízní počasí. Obě nové auto-
busové zastávky díky bezbariérovému přístupu 
umožňují snadnější cestování i méně pohyblivým 
cestujícím. Vybudováním nového přístřešku 
u autobusové zastávky Blatná, poliklinika, došlo 
k výraznému zlepšení podmínek cestování pro 
zdravotně postižené a nemocné osoby využívající 
zdravotní zařízení v jejím těsném sousedství.

Umístěním nových přístřešků u obou auto-
busových zastávek došlo díky podpoře z grantu 
Jihočeského kraje k dalšímu rozvoji dopravní 
infrastruktury a zároveň ke zlepšení kultury 
cestování. 

V Blatné dne 5.11.2009   
Ing. Jaromír Formánek, MěÚ Blatná, OMIR

Mikulášská nadílka
ve Lnářích

Tělovýchovná jednota Sokol Lná-
ře oznamuje, že letošní Mikulášská 

nadílka 
se uskuteční v sobotu 5. prosince 

od 16.30 h. na nádvoří lnářského zám-
ku (vchod do zámku hlavní branou).
Svoji účast v tomto hezkém, historic-
kém prostředí již přislíbili čerti a jiné 

pekelné
mocnosti. Možná přijde i Mikuláš 

s andělem.
Srdečně zveme všechny děti, hodné i 

zlobivé a jejich rodiče.
Krejčí Václav, předseda tělovýchovné jednoty

Zahájení adventu 
v Blatné

Původní myšlenka na vánoční trhy, výstavy 
a prodejní výstavy ve dnech 28. a 29. listopa-
du na zámku byla velmi hezká, ale bohužel, 
dohoda mezi pořádajícími byla zrušena, takže 
budeme mít dvě oddělené akce.

Pozvánky na obě najdete v těchto novi-
nách. 

V sobotu 28. 11. od 17 hod. přijďte do 
kavárny na zámku na adventní popovídání 
a roujímání.

Listopad pomalu končí. Měsíc plný mlh, dešťů 
, vlhka a tmy. V dávných dobách měli lidé s tímto 
měsícem ještě i jiné problémy než my dnes. Do-
cházelo například k převlhčování a zamokřování 
zemědělských pozemků, ale hlavně cest, které ve-
směs nebyly dostatečně zpevněny. Vozy zapadaly 
do bláta až po nápravy, a tak se obyvatelé vesnic 
museli smířit s tím, že určité období budou jejich 
domy pro povozy nedosažitelné, pokud vesnice 
neležela v blízkosti císařských silnic. Ještě v roce 
1850 bylo u nás takových obcí 85 %. Spojení „se 
světem“ bylo možné jen pěšky nebo na koni. Ten-
to problém nalezneme také v pranostikách:

- listopad – nemiluje voznice ani sanice
- listopadové deště – na povozy kleště
- listopad – cesty nemá rád

STAROČESKÉ VÁNOCE 2OO9
Již tradičně Vás srdečně zveme k nám do 

prodejny „U SV. KATEŘINY“ na nám. Míru 
209, kde jsme pro Vás připravili vánoční prodej 
pod názvem STAROČESKÉ VÁNOCE 2OO9. 
Začínáme již v pondělí 23. 11. a navštěvovat nás 
můžete až do Štědrého dne. V nabídce najdete 
malovaný perník, perník z forem, svíčky ze 
včelího vosku, ozdoby ze šustí a slámy, dřeva, 
vizovického těsta, textilu aj. tradičních materiálů. 
Vánoční pohledy Josefa Lady a Jana Hály, přání 
ze slámy, modrotisku, papírový betlém… To je jen 
malý výčet drobností, které u nás můžete získat. 
Nezbývá než se přijít podívat.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA V MUZEU
O týden později od 30. listopadu Vás zveme do 

Městského muzea v Blatné  na výstavu ČESKÉ 
VÁNOCE a ŘEMESLO BLATENSKA, která 
potrvá také do 23.12. t.r.

............................... ………………………

NEZAPOMEŇTE, že KALENDÁŘ SOB 
2010 již máme v prodeji!

Eva Fučíková, Lidové řemeslo

Český rozhlas České Budějovice 
106,4 FM

pořad Cesty – redaktor Václav Kabí-
ček vysílá

ve středu 18.11.2009 od 8.30 hod.
a v neděli 22.11.2009 od 19.05 hod.

Rozhovor s panem
Františkem Šestákem o cestě 

na kole 
od Baltu k Jadranu po trase bývalé 

železné opony
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Jediná oceněná Jihočeška je 
z Blatné (pokr. ze str. 1)

Přibližte nám oceněný soubor Ve vlaku. Jak 
a proč vznikly tyto fotografie, které se tak lí-
bily?    

Letos jsem cestovala po jižní Indii a fotogra-
fovala poutníky. Každý hinduista by měl za svůj 
život navštívit některá poutní místa. Taková cesta 
je radostnou událostí. Vlastně je to totéž jako když 
vezmete rodinu a jedete se bavit někam na pouť. 
Jenom u nás už nevnímáme tolik náboženský 
význam takové akce. A protože je Indie tak obrov-
ská, poutníci kromě vlastních aut jezdí autobusy 
a vlaky. Každý rok trávím spousty hodin a vlastně 
i dnů ve vlaku. A stále mě to prostředí fascinuje 
svou úžasnou atmosférou. Fotografovat je zde ale 
dost obtížné. Špatné světelné podmínky, velké 
kontrasty, nedostatek odstupu, pohyb…
Dostáváme se k technice. Jaké je vaše vybavení 
a jak unesete při cestování všechny objektivy 
a aparáty? Jak vaše fotografie zpracováváte?   

Technika je pro mě nutné zlo. Používám 
kvalitní, ale co nejjednodušší vybavení. Už 
pouze digitální. Vozím Nikona D700 s kvalitním 
objektivem 24–70. Víc skutečně neunesu. Své 
fotografie tisknu už několik let výhradně u ko-
legy Kortuse v Blatné. Z této laboratoře pochází 
i oceněné soubory.
Jaké jsou Vaše plány do budoucna, jak ovlivní 
úspěch v soutěži Vaší profesní kariéru?

Pro mě je tato cena především prestiž a přes 
různé nabídky předpokládám, že můj život se 
vlastně nijak nezmění a udržím si svobodu pro 
cestování. Občas se někdo podiví, že fotografuji 
i děti, svatby nebo školy když jsem tak „slav-
ná“.

Pokud nejste na cestách, žijete na jihu Čech, 
v Blatné. Předpokládám, že město je na Vás pa-
třičně hrdé, neboť letos se nepodařilo žádnému 
jinému Jihočechovi dosáhnout na žádnou  z cen 
Czech press… 
Posledních pár let se ale mluví mezi fotogra-
fickými špičkami o vašem městě i v souvislosti
s Blatenským fotofestivalem. Je tato akce Vaším 
dítětem? 

Blatenský fotofestival organizuje místní foto-
klub KAMFO, jehož jsem aktivní členkou. Jeho 
úspěch je podmíněn podporou města Blatná. A že 
má velký ohlas mezi českou, slovenskou a už 
i polskou odbornou veřejností mě nesmírně těší.

Děkuji za rozhovor a snad se potkáme opět na 
Czech press photo 2010.

  Vladimír Michna

Oceněné fotografie ze souboru Ve vlaku jsou
v originálu barevné (poznámka redakce)

Vybudování sportovního 
víceúčelového hřiště 

v Blatné 
V říjnu 2009 byla v Blatné na sídlišti Na Bílé husi ukončena výstavba sportovního víceúčelového 

hřiště. Na místě zanedbané, hrbolaté a zčásti zatravněné stávající plochy byla vybudována dvě hřiš-
tě. Jedno se živičným povrchem, na jehož ploše lze hrát tenis, volejbal, nohejbal, hokejbal a street 
basketbal, popř. jezdit na in line bruslích. Druhé je s travnatým povrchem a osazené brankami je pro 
malou kopanou. Za brankami je vybudováno oplocení vysoké 2 metry, po stranách jsou lavičky. Hřiště 
vybudovaly Technické služby města Blatné, s.r.o. spolu s dalšími subdodavateli. Náklady na vybudo-
vání hřiště, které činí 490.280 Kč, jsou dotovány ve výši 234.000 Kč z Krajského programu prevence 
kriminality Jihočeského kraje v roce 2009 prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR. Smyslem programu 
prevence kriminality je zapojení mládeže do sportovních aktivit za účelem zlepšení její fyzické kondice 
a odvedení od nežádoucí (patologické) činnosti. Letošní lednová anketa mezi mládeží na základních 
a středních školách potvrdila velký zájem o takovéto zařízení a jeho potřebnost. Město Blatná spolu 
s Jihočeským krajem a MV ČR vybudováním krásného sportovního víceúčelového hřiště významně 
přispěly k vytvoření podmínek pro smysluplné a aktivní užívání volného času mládeže v nekriminálním 
a nepatologickém prostředí.

V Blatné dne 18.11.2009          
 Ing. Jaromír Formánek, MěÚ Blatná, OMIR
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Za svůj pestrý umělecký život ztvárnil role 
ve více než sto deseti filmech a ve čtyřech stech
inscenacích. Jeho tvář se stala neodmyslitel-
nou součástí československé kinematografie.
Plným právem mu náleží čestné místo v ga-
lerii dnešních hereckých legend. Ve svých 
sedmasedmdesáti letech se těší plné duševní 
i tělesné svěžesti a rozhodně se nechystá odejít 
na herecký odpočinek. Právě naopak. Stále 
ho můžeme vídat v nejrůznějších uměleckých 
obsazeních, je věčně v plné permanenci, svou 
prací žije a dává do „kumštu“ celé své srdce 
stejně jako před dvaceti, třiceti, čtyřiceti lety. 
Radoslav Brzobohatý.

Tento herec vyso-
kých kvalit se narodil 
na Slovensku ve Vr-
útkách. Pochází z va-
lašské rodiny - přímo 
z Valašského Meziříčí. 
Na Slovensku žil s rodi-
či do roku 1940- násled-
ně byla jejich rodina 
vyhoštěna. V novém 
domově absolvoval po-

vinnou školní docházku, poté i studia na gymná-
ziu, chodil zde i do hudební školy. „Valašskému 
Meziříčí se tehdy přezdívalo „Valašské Athény“ 
pro všudypřítomnou oddanost kultuře“, vzpo-
míná Radoslav Brzobohatý, „Vyrostla tam řada 
významných muzikantů, malířů, spisovatelů i pár 
slušných herců“, pousmívá se herecká legenda. 

V Praze vystudoval Radoslav Brzobohatý 
v roce 1954 divadelní fakultu. První angažmá 
získal v Kolíně. Pak následoval Most, Olomouc, 
Příbram, divadlo v Libni /dříve divadlo S. K. Ne-
umanna, dnes divadlo „Pod Palmovkou“/. Roku 
1967 „zakotvil“ až do roku 1999 v divadle „Na 
Vinohradech“. Po odchodu z Vinohradského di-
vadla mu bylo nabídnuto hostování v Karlínském 
divadle, kde občas působí dodnes v muzikálu 
„Noc na Karlštejně“. Spolu s manželkou Ha-
nou Gregorovou založili vlastní divadlo Radka 
Brzobohatého/ ve zkratce DRB/, které běží už 
pátou sezónu. 

Radoslav Brzobohatý poskytl po vystoupení 
svého souboru DRB v Domě kultury ve Strakoni-
cích velmi ochotně interview našim novinám.
„Jak jste se dostal právě na hereckou dráhu 
a kdo vám při vašich prvních krocích v umělec-
kém světě nejvíc pomohl?“

„To už tak nějak v člověku musí být. Zřejmě 
k tomu také výrazně přispěl můj táta, který byl 
velký knihomol a díky němu jsme měli doma 
nepředstavitelně obsáhlou knihovnu. Ta obsa-
hovala obrovské duchovní bohatství počínaje 
českou historickou a současnou literaturou až po 
literaturu francouzskou, anglickou, americkou. 
Takže asi tady někde se to ve mně začínalo roz-
víjet, protože v patnácti letech už jsem přečetl 
Cyrana a prolouskal se všemi díly Karla Čapka 
a ohromně mě to přitahovalo. Dalším člověkem, 
který mně v tomto směru hluboce ovlivnil, byl 
na gymnáziu profesor češtiny Zmeškal. Šlo  sice 
o pedagoga přísného, ale s vřelým vztahem ke 

kumštu, k umění a k literatuře zvlášť. A ten mně 
v poválečném období, kdy už jsem byl v tercii, 
s oblibou vybíral, abych do školního rozhlasu 
četl díla velkých českých spisovatelů. No a ještě 
během války, kdy jsem se v hudební škole učil 
na housličky, jsem hrál s místním ochotnickým 
souborem hru „Broučci“. Jiná paní profesorka 
zase dala dohromady jakýsi mládežnický di-
vadelní soubor, se kterým jsme vyhráli mnoho 
různých soutěží. Při hostování souboru pražského 
Národního divadla s představením „Hrdinové 
okamžiku“, kde zaznívaly monology starých 
českých herců, pak paní profesorka přivedla 
k nám Ladislava Peška a Jiřího Plachého, aby 
vyzkoušeli, jestli bych měl jít studovat na AMU. 
Ladislav Pešek si mě přezkoušel z různých etud 
a vyjádřil se kladně. Tak jsem tedy šel. Do Prahy 
jsem nastoupil v roce 1950 a Ladislav Pešek si 
mě coby profesor na akademii hned vzal do své 
skupiny.Jenže bohužel Ladislava Peška z akade-
mie vyhodili, potom vyhodili i Jiřího Plachého. 
Já jsem tedy studium dokončil dá se říci úspěšně, 
tedy i s průšvihy, které ovšem ke studentskému 
mládí patří.“
„Rodiče vás tedy ve vašem rozhodnutí stát se 
„kumštýřem“ podporovali?“

„Pokud šlo přímo o tohle, tak to tedy dvakrát 
ne. Maminka, ta byla rezolutně proti, táta mě 
díky svému vztahu k literatuře sice respektoval, 
ale dvakrát raději by viděl, kdybych se jako on 
stal námořníkem a brázdil na lodi moře. V pod-
statě mou životní cestu uznal až v roce 1966. To 
tenkrát dávali na Štěpána v televizi film „Cesta
řeky k moři“ na motivy románu Jacka Londona, 
pojednávající o Martinu Edenovi. Po jeho shléd-
nutí mi okamžitě telefonoval, že všechno co měl 
proti, odvolává a že mě bere.“
„Během své herecké kariéry jste spolupracoval 
s mnoha filmovými režiséry. Mohl byste jme-
novat některé, na spolupráci s nimiž nejraději 
vzpomínáte?“

„Já jsem měl vlatně vždycky obrovské štěstí na 
výborné režiséry. V Kolíně to byl Pavel Rimský, 
otec vynikajícího herce Vinohradského divadla, 
se kterým jsem spolupracoval celou jednu sezónu, 
co jsem v Kolíně působil. V Mostě zase režíroval 
skvělý Luboš Poživil. Tam jsem strávil celých pět 
let, protože tam byla výborná parta a nádherné 
divadlo. To později bohužel v rámci těžby uhlí 
srovnali se zemí. Kostel přestěhovali - divadlo 
nikoliv. Dále jsem zažil v Olomouci režiséra 
Karla Nováka. Na Vinohradech pak celou ple-
jádu skvělých režiserů- jmenovitě Jiřího Dalíka, 
Jaroslava Dudka a řadu dalších. V Karlíně se jed-
nalo o Petra Novotného / nezaměňovat s bavičem 
téhož jména/. Pokud šlo o televizi, tam bych na 
prvním místě jmenoval režiséra Františka Filipa, 
se kterým jsem natočil mnoho filmů a seriálů
včetně Dobré vody a F. L. Věka. Nerad bych za-
pomněl na Antonína Moskalyka. Prostě díky všem 
režisérům, kterých byla po generační stránce silná 
obec, člověk zažil nepřeberné množství šťastných 
okamžiků. Důležité to bylo i u produkčních - když 
to dnes srovnávám s minulostí, jsou v téhle oblasti 
zásadní rozdíly.

Ale abych se vrátil k režisérům. U filmu jsem
začínal s Karlem Steklým, pokračovalo to Vojtě-
chem Jasným, Karlem Kachyňou a už zmíněným 
Antonínem Moskalykem. Všechno to byli lidé, 
kteří své práci stoprocentně rozuměli a dávali 
šance, dávali příležitosti.“
„Zmínil jste tady seriál F. L. Věk. Tam jste dostal 
jistě velkou hereckou příležitost. Jak jste se coby 
představitel hlavní role cítil, když tento nádherný 
seriál uložili v době normalizace soudruzi do 
trezoru a vy sám jste ho mohl vidět až takřka 
s dvacetiletým odstupem?“

„My jsme tenhle seriál dotočili v roce 1970. 
A já jsem z něho při jeho uvedení na televizní ob-
razovky o rok později skutečně neviděl vůbec nic. 
V té době jsem totiž v Kara-kumské poušti natáčel 
s režisérem  Zbyňkem Brynychem film „Oáza“.
Ještě než jsme v červnu 1971 odjeli, nastaly okolo 
tohoto seriálu jisté problémy. Že prý je to příliš 
nábožensky založené a kdesi cosi. Tenkrát jsme to 
s Františkem Filipem ještě na tiskové konferenci 
jakžtakž „ukecali“, takže to prošlo.

Důležité je, že nebyl tenhle seriál zničen. Ří-
kám to proto, že když jsme se v listopadu 1971 
vrátili z natáčení „Oázy“, začal být na nás vyvíjen 
nepříjemný nátlak. Já jsem potom nesměl pár let 
točit- prostě jsem dostal „distanc“. Z filmu „Oáza“
bylo cenzorským zásahem vystříháno třináct 
minut. A zrovna ty nejpodstatnější pasáže, které 
jsme tam měli s kolegou Rudolfem Hrušínským. 
A vystříhali je proto, že připomínaly srpnovou 
okupaci Československa. Nešlo jen o vystříhání- 
oni je spálili! Takže ten film, který podle mého
názoru mohl být jedním z nejlepších světových 
filmů o 2. světové válce, je značně ochuzený
a nemá vůbec žádné finále.

Teď k tomu, že jsem do roku 1990 nemohl 
vidět F. L. Věka. Já nejsem ten typ, který by se na 
věci, ve kterých hraje, s oblibou díval. Pro mě to 
funguje natočeno - dotočeno a jede se dál. Prostě 
nerad se dívám na filmy a seriály, ve kterých
hraju. Když mě někdy doma přesvědčí, abych 
shlédl některé ze svých starších filmů, tak to nikdy
nevydržím, protože hned vidím chyby, kterých 
jsem se tam dopustil, že něco mohlo být jinak, 
takže se tomu opravdu radši vyhýbám.“
„Zmínil jste se o tom, že v období normalizace 
byla vaše osoba režimu nepohodlná…..“

„To začalo po roce 1972. Nerad na to vzpomí-
nám, šlo o nepříjemné věci. Když mi dávali ten 
„distanc“, myslel jsem si, že je to na pár měsíců, 
takže jsem si z toho pramálo dělal. Jenže z měsíců 
se staly roky a jak byl člověk zvyklý na spoustu 
práce, začalo mu z toho být všelijak.

Jediné,co mi zůstalo, bylo účinkování v diva-
dle Na Vinohradech. I když údajně ředitel tohoto 
divadla dostal taky příkaz, aby mě vyhodil, tak to 
neudělal. Takže i v té ostré době existovali lidé, 
kteří se dokázali režimu vzepřít. A nejenže jsem 
tam směl zůstat, ale dostával jsem i velké role.
„ Mohl byste mi říci, jaká role byla pro vás tou 
rolí životní? Předpokládám, že šlo o roli Fran-
tiška ve slavném F. L. Věkovi…..“

„Ne, to ne. Jsou tři filmy, na které nejraději
vzpomínám a které neustále nosím v sobě- 
„Atentát“ Jiřího Sequense, „Všichni dobří rodáci“ 
Vojtěcha Jasného a „Ucho“ Karla Kachyni.

„Nerad se dívám na filmy a seriály, ve kterých hraju“,
říká herec s valašskými kořeny Radoslav Brzobohatý
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Samozřejmě na F. L. Věka vzpomínám také 
rád. Vzpomínám hlavně na to, že jsem se při na-
táčení seriálu  zároveň učil „Fausta“. Ve dne jsem 
hrál, po nocích se učil. On „Faust“ je velmi těžká 
postava, obsahuje 1100 veršů a nedá se spoléhat 
na nápovědu. Ale byl jsem tenkrát o čtyřicet let 
mladší, takže jsem to nakonec všechno zvládl.“
„Jak vypadá váš současný život? Máte vůbec čas 
na nějaké vlastní koníčky?“

„To tedy rozhodně ne. Mám pořád poměrně 
dost práce , nejen u nás v našem divadle , kde 
ve čtyřech kusech hraju poměrně velké role, ale 
i v Karlínském divadle, kde , jak už jsem zmínil, 
učinkuji v muzikálu „Noc na Karlštejně“. No 
a mezi tím vším přijde pořád ještě nějaký ten 
film, televize a dokonce už bývám tak vytížen, že
jsem nucen také něco odmítnout. Já jsem povahou 
perfektcionalista a méně někdy znamená více. 
Já prostě musím na jeviště nebo před kameru 
nastoupit stoprocentně připravený. A také potře-
buji ve svém dnešním věku delší pauzy, protože 
pochopitelně těch sil není tolik. V téhle branži je 
podstatné, že mi ještě neodchází paměť.“
„Máte v současnosti něco roztočeného?“

„Teď budeme dokončovat seriál pro Českou 
televizi, kde jsem se zatím ještě neobjevil - to mě 
čeká až někde od poloviny- s názvem „Vyprávěj“. 
Také jsem dotočil jeden seriál na Slovensku. Mám 
ještě před sebou jeden seriál a jeden film, ale
o těch nic bližšího prozrazovat nebudu, protože 
jsem šíleně pověrčivý.“
„Co pokládáte pro současné „kumštýřství“ za 
důležité?“

„Odolat všem mediálním tlakům, nepodleh-
nout představě, že jsem mistr světa, protože to 
je pro herce začátek konce. Je nutno si zachovat 
zdravý přístup ke všemu okolo. Ta současná doba 
nese tohle riziko daleko větší, vidíme to zejména 
v politice. Člověk za všech okolností musí zůstat 
sám sebou.“

„Děkuji vám za váš čas.“
Vladimír Šavrda
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- 1000 zahájení zapálením první sví�ky na adventním v�nci
- stánky s �emeslnou výrobou a váno�ní tématikou 
- ob�erstvení:  sva�ené víno, medovina 
                        speciality na grilu, trdelník
- 1700 rozsvícení váno�ního strome�ku

Pro d�ti: dopisní schránka na dopisy pro Ježíška 
                výroba váno�ních svícn�
      - 1500 sout�ž v kreslení "Jak vidím Ježíška"    

                 Po celý den nás bude doprovázet 
                     hudební skupina "Z VRŠKU" �

�

�

Jak to bylo před dvaceti lety
připomíná malá výstavka, kterou připravili členové bývalého Občanského fóra 

Blatná v „konibaru“ blatenského zámku. Výstava byla zahájena 17. 11. ve 14.00 
hodin.

V sobotu 21. 11. bude otevřeno od 10.00 do 16.00.
Zveme členy bývalého OF na setkání v sobotu 21. 11. v 11.00 hodin.
Od 15.00 v sobotu pohovoří František Šesták o své zatím poslední cyklistické 

cestě, kterou absolvoval se svým přítelem F. Hejtmánkem letos v létě ke 20. výročí 
pádu železné opony.

Projeli celou její délku.

INTERNET   
          BEZDRÁTOVÉ  PIPOJENÍ - DATOV A ASOV NEOMEZENÉ 
Nabízíme: 
- žádné limity na stahovaná data ani jiná omezení 
- spolehlivý provoz - rychlý a levný servis 
- technická podpora 
- telefonní linku VOIP bez msíního paušálu 

ke každému pipojení 
- možnost úpravy tarif dle pání zákazníka 
Pi pechodu od konkurence je aktivace, 
instalace, pepojení a 3 msíce provozu za 1 K. 

Volejte, pište, pošlete e-mail, informujte se:  
KONET s.r.o., Hálova 1228, Blatná
KORBEL -  602 304 250, JELEN - 602 649 555   E-mail: info@konet.cz    Další informace na: www.konet.cz

MSÍNÍ PLATBA CENA INSTALACE 
zvolená cena K smlouva na dobu : 

rychlost pipojení vetn DPH 24 msíc neuritou 
  15 Mbit/s 690 1,- 1 999,- 
  12 Mbit/s 583 1,- 1 999,- 
      8 Mbit/s 450 1,- 1 999,- 
    4 Mbit/s 345 999,- 1 999,- 
    2 Mbit/s 290 1 499,- 1 999,- 
512  kbit/s 200 1 999,- 1 999,- 

Maximální garantovaná agregace – 1:30 
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Adventní koncert 
staré hudby

Vážení hudební nadšenci!
Občanské sdružení Duhové ještěrky si Vás 

dovoluje pozvat na adventní koncert hudebního 
souboru DYŠKANTI z Českých Budějovic. Jarní 
koncerty Swing Tria Avalon tak letos poprvé 
dostávají svoji zimní protiváhu, která hudebně 
odpovídá předvánoční atmosféře. 

Dyškanti se totiž zaměřují na duchovní hudbu 
české renesance a baroka, ale i středověku. Vět-
šina jejich repertoáru vychází z výzkumné práce 
vedoucího souboru Martina Horyny, hudebního 
historika, pedagoga Jihočeské univerzity. Na 
koncertu tedy uslyšíte málo známé adventní písně, 
jaké se v Čechách zpívaly před mnoha staletími 
a do dnešních dob se ukrývaly na zaprášených 
půdách či v archivech. Soubor Dyškanti se staré 
hudbě věnuje již od roku 1982, vystřídala se 
v něm řada zpěváků a instrumentalistů (často 
učitelů a studentů hudby či profesionálních 
hudebníků), ale velikost souboru se výrazně 
nemění. Na blatenském koncertu uslyšíte osm 
zpěváků s instrumentálním doprovodem kopií 
historických nástrojů.

Přesnější představu o kvalitách souboru Dyš-
kanti si můžete udělat na jejich internetových 
stránkách www.dyskanti.com, kde najdete i MP3 
ukázky a odkaz na videozáznamy umístěné na 
www.youtube.com. 

Chcete-li se v adventní době na chvíli zastavit 
a poslechem pěkné hudby se naladit na blížící se 
svátky, přijďte ve ČTVRTEK 10. PROSINCE 
2009 V 19 HODIN do freskového sálu blaten-
ského zámku. (Vstupenky lze koupit na místě či 
předem v Knihkupectví u Polánských.)         AV
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Již v provozu!
Domov PETRA Mačkov srdečně zve zájemce do znovu otevřené gale-

rie v Nerudově ulici 505 v Blatné, v budově Základní školy speciální.
V galerii si můžete prohlédnout a také nakoupit výrobky uživatelů, 

které vznikají v terapeutických dílnách Domova.

Prodejní doba galerie:
Po - zavřeno
Út - 14:00 – 16:30
St - 14:00 – 16:30
Čt - zavřeno
Pá - 14:00 - 16:30
So - 9:00 – 11:00 ( 1x za 14 dní, sudý týden)
Ne - zavřeno

Malování na textil
23.11. a 30.11. 2009 v DDM Blatná

od 16:00 do 17:30
Seznámíte se s různými barvami a technikami malování na 
textil, jako je tupování, sprayování, voskovky na textil a 

použití šablonek. 
S sebou si přineste vyprané bavlněné tričko nebo tašku, na 
které chcete malovat. Přihlášky v DDM Blatná. Kapacita 

omezena! 
Cena kurzu je 300Kč.

Info:  tel: 383 422 134,  ddmblatna@iol.cz, Palackého 652, Blatná

Policisté zdejší součásti Policie ČR, Obvodního oddělení Blatná od po-
čátku roku ke dni 11. listopadu 2009 zatím evidují 260 trestných činů. Ve 
srování se stejným obdobím roku předchozího je to o 4 trestné činy méně, 
což není žádný podstatný rozdíl a lze předpokládat, že do konce roku bude 
úroveň kriminality co do počtu trestných činů na přibližně stejné úrovni jako 
v roce 2008. Co se týče majetkové kriminality a kriminality násilné, ani zde 
oproti stejnému období roku 2008 není zjištěno výrazných rozdílů. U ma-
jetkové trestné činnosti je dokonce počet trestných činů k výše uvedenému 
datu totožný – zatím 161 případů, z toho krádeží vloupáním bylo spácháno 
letos 68 (vloni 70), krádeží prostých bylo zatím letos spácháno 79 (vloni 80). 
Násilných trestných činů je zaevidováno 15, v loni ke stejnému datu 17 pří-
padů. V rámci celého okresu Strakonice, který spadá pod Policii ČR, Územní 
odbor Strakonice, je v letošním roce patrný nárůst loupeží ve smyslu ust.  
§ 234 trestního zákona, kterých je od počátku roku evidováno 31. Připo-
meňme ve služebním obvodu zdejší součásti Policie ČR loupežné přepadení 
pobočky pošty v obci Kadov a v obci Sedlice. Tyto dva případy stejně i jako 
některé další případy, zejména pak přepadení poštovních úřadů v okrese Stra-
konice i mimo něj byly objasněny. V poslední době se blatenským policistům 
ve spolupráci s policisty služby kriminální policie a vyšetřování územního 
odboru Strakonice podařilo objasnit sérii případů majetkové trestné činnosti, 
která byla páchána v různých částech služebního obvodu PČR Blatná. Jedna-
lo se zejména o případy vloupání do osobních a nákladních vozidel, vniknutí 
na pozemky a následná vloupání do různých objektů jako jsou stodoly, garáže 
a rodinné domy, vloupání do objektů firem a do prodejen a případy odcizo-
vání pohonných hmot. Tato trestná činnost byla páchána zejména v obcích 
Chlum, Lnáře, Bělčice, Bezdědovice, Závišín, Kadov a Sedlice. I v těchto 
případech se jednalo o pachatele s pestrou kriminální minulostí, který byl 
propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody za předchozí, zejména pak ma-
jetkovou trestnou činnost. I tento „pašík“, použijeme-li policejní hantýrku 
pro označení pachatele trestného činu, za bezpracným ziskem do zdejšího 
služebního obvodu dojížděl z vedlejšího okresu. Tuto skutečnost dokládá 
i poslední případ objasněné majetkové trestné činnosti z brzkých ranních 
hodin 10. listopadu 2009, kdy policisty obvodního oddělení byli přímo 
v prodejně smíšeného zboží na náměstí v Sedlici zadrženi dva bratři taktéž 
s pestrou kriminální minulostí, kteří vypáčili pomocí zakoupeného páčidla 
vstupní dveře do prodejny a zde odcizovali zejména alkoholické nápoje, 
tabákové výrobky, cukrovinky , potřeby na holení, kosmetické přípravky 
a menší finanční hotovost, které odnášeli do opodál zaparkovaného osobního
automobilu. V době zadržení měli ve vozidle zboží již v hodnotě přes 127 
tisíc korun.  I tito bratři pachatelé byli „cizí“, neboť k trvalému pobytu byli 
hlášeni v okrese Prachatice a na tento nepodařený výlet si vyjeli z Prahy, kde 
se v současné době zdržovali. V odpoledních hodinách si pak ve Strakonicích 
od vyšetřovatele vyslechli obvinění z trestného činu krádeže a poškozování 
cizí věci.  Kvalitní spolupráce policistů pořádkové policie a kriminální policie 
rovněž přinesla své ovoce při objasnění případu loupeže z 22.10.2009, ke 
které došlo kolem 23. hodiny na náměstí J. A. Komenského v Blatné a přípa-
du vloupání do garáže a altánu u domu v ul. Tyršova v Blatné, kde pachatel 
odcizil různé věci v hodnotě cca 8.000,-Kč. Pachatelem je občan Ukrajiny 
s povoleným pobytem na území České republiky. V průběhu měsíce října 
2009 pak policisté obvodního oddělení dále zjistili dalšího občana Ukrajiny, 
který v obci Hajany v dopoledních hodinách  řídil osobní automobil Škoda 
Octavia i přesto, že provedeným orientačním vyšetřením alkoholu v dechu 
jeho hladina přesáhla hranici jedné promile, což je předpoklad pro zahájení 
trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem 
návykové látky dle ust. § 201 trestního zákona.

Lze konstatovat, vrátíme-li se k počtu nově evidovaných trestných činů 
za období měsíce října 2009 a za prvních 11 dní měsíce listopadu, zvýšený 
nápad trestné činnosti v obvodu Policie ČR, kdy za toto období přibylo cel-
kem 49 trestných činů, což znamená, že na jeden den připadá 1,16 trestného 
činu. Situace se přitom na konci měsíce září jevila velmi příznivě, kdy bylo 
oproti stejnému období loňského roku evidováno „pouze“ 215 trestných 
činů, t. j.  o 23 trestných činů méně (k 30.9.2008 evidováno již 238 trestných 
činů). Z uvedeného počtu 49 trestných činů byla nejvíce předmětem zájmu 
pachatelů motorová vozidla a to celkem v 17 případech. V 11 případech 
pachatelé odcizovali věci uložené ve vozidlech, ve 3 případech byla vozidla 

pouze poškozena a ve 3 případech byla odcizena. Nelze než opět konstatovat, 
že i přes různá varování nadále poškození ať již z řad fyzických osob nebo 
podnikatelských subjektů ve vozidlech ponechávají často různé cennosti, 
oděvy,peníze, elektroniku, navigace, fotoaparáty,  drahé nářadí , nástroje 
a přístroje k podnikání apod. Následují dále případy vloupání do garáží, 
soukromých objektů, do stánků s novinami a tabákem, odcizení motorové 
nafty. Vzhledem k blížícím se vánočním svátkům a konci roku nelze oče-
kávat, že by kriminální živly polevily ve svém úsilí si vylepšit svoji životní 
úroveň na úkor slušných občanů. Proto občany města Blatné a okolních obcí 
vyzýváme, aby co nejvíce dbali na ochranu svého majetku a v co nejvyšší 
míře tak předcházeli páchání majetkové kriminality, která tvoří největší 
krajíc veškeré kriminality. Stejně apelujeme i na podnikatelské subjekty, aby 
více dbaly na zajištění svého majetku, zejména na řádné zajištění prostor 
k podnikání, firemních motorových vozidel apod.

Za Policii ČR, Obvodní oddělení Blatná 
npor. Bc. Bohuslav Hřebeček

Informace z činnosti Obvodního oddělení  Policie ČR 
v Blatné
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Ještě k tradici svatomartinských vín
Svatý Martin letos na bílém koni nepřijel. 

Poslal ale i do Blatné své posly symbolicky 
vyobrazené na láhvích svatomartinského vína, 
a tak nejen Martinové, ale my všichni jsme měli 
možnost si připít mladým vínem na zdraví a zdar 
nové vinařské sezóny. Potěšilo mne, že se nově 
připomínaná tradice tak vžila. Na slavnostní ote-
vření prvních láhví „svatomartinských“ a jejich 
ochutnávce v Kaplance se sešly v hojném počtu 
všechny generace milovníků vína. Všichni jsme se 
tak mohli přesvědčit, že přestože jsme ochutnávali 
především svatomartinská vína, kde je možný 
výběr odrůd omezen na dvě bílé odrůdy (Miller 
Thurgau a Veltlínské červené rané) a dvě modré 
(Svatovavřinecké a Modrý Portugal), z nichž je 
povoleno vyrábět i růžová svatomartinská vína, 
každé víno, byť i stejné odrůdy, bylo trochu jiné. 
Každý účastník tak měl možnost si vybrat to, 
které mu vyhovovalo. Někteří jedinci dokonce 
dokázali ochutnat všechny prezentované vzorky, 
a těch nebylo málo, protože avizovaný počet 2 x 
11 byl překročen. Nabídli jsme navíc i několik vín 
„svatokateřinských“ z Rakvic a nakonec i mladé 
víno z odrůdy Irsai Oliver od stejného vinaře. 
Přestože mladá vína zůstanou v omezené míře 
v naší nabídce, doporučujeme je vypít do jara 
příštího roku. Pro dnešní povídání o víně jsem 
si vybral odrůdu všeobecně známou, mezi „sva-
tomartinskými“ často prezentovanou, v historii 
našeho vinařství oblíbenou i zatracovanou. 

Vína odrůdy Müller Thurgau
Tato odrůda, pěstovaná ve středoevropských 

zemích zhruba 120 let, je v naší zemi pěstována 
cca na 11 % z celkové plochy vinic. Do naší Státní 
odrůdové knihy byla zapsána v roce1941. Jak 
zjistíme z následujícího odstavce, vtipný název „ti 
dva němci“, který se používá i v Blatné, vlastně 
ani není na místě. 

Odrůda má ve Švýcarsku název Riesling x 
Silvaner podle domněle provedeného křížení mezi 
těmito odrůdami, které uskutečnil prof. Herrmann 
Müller, původem ze švýcarského kantonu Thur-
gau, v roce 1882 ve Výzkumném a šlechtitelském 
ústavu v Geisenheimu v Německu, kde tehdy 
vyučoval botaniku. I další synonymum Rivaner, 
pocházející ze Slovinska, se opírá o domnělé 
křížení. V současné době dokázal dr. F. Regner 
z Vinařské školy v Klosterneuburgu pomocí ge-
nové analýzy, že se ve skutečnosti jedná o křížení 
Ryzlink rýnský x Madlenka královská. Odrůda se 
rozšířila po všech severnějších vinařských oblas-
tech Evropy i do zámoří. V našich zemích, mohu 
li připomenout i Slovensko, ji často sami vinaři 
označují jako „müllerku“ či milerku“.

Keře jsou středně bujného růstu, mají pětila-
ločné listy s hlubokými výřezy a řidší olistění. 
Plodnost je vysoká a pravidelná, mrazuodolnost 
nízká a též odolnost proti houbovým chorobám 
je nízká. Náročnost na polohy není vysoká, půdy 
potřebuje spíše hluboké a živné.

Vysokou jakost vína poskytuje jen při sklizni 
úměrné stanovištním podmínkám. Z vysokých 
sklizní, které se dají snadno docílit, je víno 
řídké a hořké. Vcelku se dá konstatovat, že 
za optimálních podmínek je víno světlé barvy 
se zelenožlutým odstínem. Ve vůni se ozývají 
tóny muškátu spolu s dalšími ovocnými odstíny 
v závislosti na výšce sklizně, na počasí daného 
ročníku a na reduktivnosti školení vína. Mohou to 
být vůně nezrale travnaté, citronově muškátové, 
angreštové či černorybízové. Správně zvládnutou 
technologií by se mělo vytvořit víno blízké všeo-
becné představě v tom smyslu, že se jedná o víno, 
které je nejlépe pít jako mladé, svěží, pobízející 
ke konzumu na základě nižšího obsahu alkoholu, 
dostatečně výrazného, ale ostatním látkám přimě-
řeného obsahu kyselin, s užšími tóny muškátově 
ovocných vůní a s hladkým odchodem, který 
vyvolává dojem šťavnatosti a pobízí k dalšímu 
doušku. Potud upravená citace pana profesora V. 
Krause, jehož charakteristice oponovat by bylo 
jistě troufalé. 

Přesto si dovolím alespoň několik připomínek 
k vínům této odrůdy. Vy, kdo jste jako já dříve 
narození, víte, že v dobách dřevního socialismu 
nebylo kromě většinou doslazovaných směsek 
v prodeji mnoho vín tuzemského původu, u nichž 
by se označení odrůdy vyskytovalo na etiketě. 
A právě Müller Thurgau, snad díky určité odliš-
nosti od dalších odrůd, byl kromě podílu v různých 
směskách i odrůdově označován. Jak se ukazuje 
dnes, kdy si zákazník může vybrat mezi stovkami 
nabízených vín, byla to služba pro vína odrůdy 
Müller Thurgau vskutku medvědí. Všichni si z té 
doby pamatujeme na „milerku“ fádní, nahořklou, 
prostě nic moc, a v našich myslích tato vzpomínka 
přetrvává.  A tak dnes zákazník sáhne raději po 
vínech jiných odrůd a odrůdě Müller Thurgau se 
spíše vyhýbá. Myslím však, že neprávem. Je prav-
dou, že tato odrůda byla (a v některých vinařstvích 
stále ještě je) zneužívána ve velkovýrobě vína, 
protože je schopna vysokých výnosů. Jenže právě 
vinařství, která provádějí důkladnou redukci hroz-
nů ve vinohradu, prokázala, že vína z této často 
haněné a podceňované odrůdy jsou schopna nám 
poskytnout mnoho radosti. Je tomu tak především 
u vín mladých (viz svatomartinské), kde spojení 
jemné decentní kyselinky a charakteristického 
buketu je vlastně stále geniální, A přestože se 
odrůda Müller Thurgau všeobecně nedoporučuje 

O víně po kapkách – kapka čtrnáctá k archivaci, jsou i výjimky. Např. můj přítel, ra-
kouský vinař Bernard Faller z Traisentalu, vytváří 
z této odrůdy fantastická vína vysokých přívlastků 
s mnohaletým potenciálem. 

A tak vlastně jediné poučení: nepodceňujme 
žádnou odrůdu. Každá je schopna ve vhodných 
podmínkách, v rukách dobrého vinaře a při 
použití správných technologií dát překvapivě 
kvalitní vína pro správnou příležitost. Hledejme 
tedy i mezi víny této odrůdy ta, která se hodí na 
náš stůl. Vína odrůdy Müller Thurgau jsou vhodná 
k rybám (pstruh, candát, štika), telecím pokrmům, 
šunce, k bílým měkkým sýrům, k lehkým předkr-
mům a zeleninovým polévkám. Jsou však vhodná 
i k popíjení „jen tak pro radost“.  

Takže na zdraví a dobrou chuť. 

Použito materiálů NVC
Milan Žíla

NEJDOU VÁM CIZÍ JAZYKY, NEMÁTE ČAS SE JE 
UČIT ?

NETRAPTE SE!
PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY a E-mailové KURZY– 

ANGLIČTINA/FRANCOUZŠTINA
MICHAELA ZACHOVA

Tel: 606 519 359; e-mail: michaela.zach@email.cz

Kristus Král
V neděli 22.listopadu slaví křesťané svátek 

Krista Krále a tím končí církevní liturgický rok. 
Tento svátek nám připomíná, že Ježíš je naším 
králem, který z lásky k lidem svůj život za nás 
na kříži obětoval.

V evangeliu sv. Jana se nám Kristus Král také 
představuje jako dobrý pastýř a věřící přirovnává 
k ovečkám: 

„Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí 
svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo 
pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, 
opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk 
ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, 
na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř, znám své 
ovce a ony znají mne. „ J 10 (11,14). „ Moje ovce 
slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim 
dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je 
z mé ruky nevyrve.“ J 10 (27,28)

Bylo mnoho vládců a různě se nazývali, 
král, císař, car, vůdce. Usilovali o rozvoj a bez-
peč- pečnost říše. Byli i takoví, kteří přes sliby 
rozkvětu společnosti podnikali válečná tažení, 
budovali koncentrační tábory a gulagy. Jak ale 
poznat člověka, má-li dobré či špatné úmysly. I 
na to najdeme v evangeliu odpověď v přirovnání 
o dobrém nebo špatném ovoci: 

„Strom, který nese špatné ovoce, není dobrý, 
strom, který nese dobré ovoce, není špatný. 
Každý strom se přece pozná po vlastním ovoci: 
z trní se nesbírají fíky a z bodláčí se nesklízejí 
hrozny. Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu 
svého srdce to dobré, zlý pak vynáší ze zlého 
pokladu to zlé. Co má na srdci, to na jazyku!“ 
Lk 6 (43,45).

Nejen u křesťanů, ale i v části české veřejnosti 
dosud trvají vzpomínky na třídenní návštěvu 
Kristova zástupce, papeže Benedikta XVI. Svým 
vlídným vystupováním povzbuzoval a vybízel k 
odvaze pro dobro a abychom budovali přítomnost 
i budoucnost našeho národa na křesťanství, při-
neseném na Moravu v 10. století svatým Cyrilem 
a Metodějem. Tato víra rozšířená do přemyslov-
ských Čech, pokračuje ve svatováclavské tradici 
z generace na generaci až do dnešní doby a může 
přispět ke společnému úsilí znovuobjevení křes-
ťanských kořenů Evropy. 

Marie Kýčková
Použitá literatura:
NZ evangelium sv. Jana a Lukáše
časopis Světlo
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�EQUITANA�HOTEL�RESORT�
MARTINICE,�262�72�B�eznice�
�

P�IJMEME�

DO�STÁLÉHO�PRACOVNÍHO�POM�RU�

KUCHA�E/KUCHA�KU�

Nadstandardní�platové�ohodnocení�
Ubytování�zdarma�

Praxe�minimáln��5�let�
Strukturovaný�životopis�zaslat�na�kontakt�

�
Kontakt:�reditel@equitana.cz,�318�695�318�

Nabízím pronájem bytu 
2+1 

v přízemí 
rodinného domu v Blatné. 

V klidném prostředí 
se zahradou + 2 garáže.
 tel.: 724 609 761  nebo

603 963 057
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Turistické infocentrum Ciao… pro Vás 
Advent se nezadržiteln� blíží. V �echách i jinde v Evrop� se 
pomalu otevírají váno�ní trhy s tradi�ními stánky, které Vám 
nabídnou dárky pro Vaše blízké i dekorace k váno�ní 
výzdob�. Ve Vídni se jist� zase bude va�it výborný ovocný 
pun� a v Praze zavoní pe�ené kaštany. Pokud ale v tomto 
sychravém po�así toužíte po teple a ješt� více po exotice, 
vypravte se t�eba na berlínský tropický ostrov nebo do 
Dominikánské republiky, kde prožijete advent, Vánoce nebo 

Silvestr ve zcela jiném stylu. Zastavte se v m�stském infocentru       
Ciao… pod v�ží pro �erstvé novinky o cestování  a turistice.

Pokud jste vášnivými sb�rateli d�ev�ných turistických známek, rádi bychom Vám krom� té �íslované 
blatenské a strakonické nabídli mnoho nových výro�ních. Jist� jste si jich na svých toulkách po 
�echách b�hem roku nasbírali mnoho, ale nejen na cestách, ale i „doma“ si m�žete svoji sbírku doplnit. 
Z toho širokého množství, které máme v nabídce bych zmínila nap�. „Na st�echu �eských železnic“, 
„Švejkova cyklo 60-ka“, „Vodácké závody“, „Pochody za úpl�ku“ �i „Slavnosti chleba v Leno�e“. 
Klenotem a také velikou zajímavostí nejen pro sb�ratele turistických známek je „�ty�icetiletý kalendá�“.
P�ij�te se k nám p�esv�d�it, že je skute�n� na 40 let použitelný.  
Vám, kdo jste ješt� mánii ve sbírání d�ev�ných kole�ek s motivem turisticky zajímavého 
místa nepodlehli, bych ráda pro rok 2010 nabídla kalendá� stolní. Sice je „jen na jeden 
rok“, ale ten, který vydává Svazek obcí Blatenska, je op�t plný fotografií jak blatenské 
p�írody, tak momentek z mnoha kulturních, spole�enských a sportovních akcí. Znovu je 
dopln�n o historická fakta a výro�í významných osob žijících na Blatensku. Samoz�ejm�
nechybí ani p�ehled chystaných akcí b�hem celého roku, takže se vlastn� jedná o tzv. 
„celoro�ní kulturní kalendá�“ a Vám tak nic neunikne.  

T�šíme se na vid�nou  v blatenském turistickém a mapovém infocentru Ciao… pod blatenskou v�ží. 

Vendula Hanzlíková a Váš Ciao… team

VÁNOČNÍ STROMKY
Prodej denně!

V. Hanzlík, Tchořovice 31

Tel.: 776 335 239

DARUJI MORČÁTKA,STÁŘÍ 
SEDM TÝDNŮ.

TEL.606 337 585
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�eská genealogická a heraldická spole�nost v Praze 
Obec Lná�e

Tvrz Lná�e, Galerie a infocentrum 

srde�n� zvou 

na p�ednášku

„Putování za p�edky“
Základy ob�anského rodopisu aneb „jak na to“ 

pátek 27. listopadu 2009, 16:00, Tvrz Lná�e
(p�edpokládaná délka asi 3 hod. s p�estávkou)

p�ednáší Helena Voldánová z �GHSP
P�ednáška je vhodná zejména pro za�ínající a mírn� pokro�ilé rodopisce, 

matriká�e a kroniká�e obcí, knihovníky ad. 

Program p�ednášky na http://tvrz.lnare-obec.cz/

28.11.2009 od 16:30 
PEKLO VE TVRZI 

(sv. Mikuláš, And�lé, �erti)
do pekla (objednávky) 383 49 11 27

ob�erstvení, hudba 
„�erti Vikla�áci se už na vás t�ší!“

adventní výstava 
ukázka výroby a prodej  Váno�ní výzdoby žák� ZŠ 

T.G.M. Blatná 
otevírací doba: 

So, Ne  28.-29.11          10:00 – 17:00 
    So, Ne   5.  -  6.12.         10:00 – 17:00 

Nov� prodejní výstava ru�n� vyráb�ných
d�ev�ných hra�ek

prodejní výstava hra�ek BRUDER
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Drobné památky Blatenska
Při silnici z Blatné do Hajan, v místech hranic katastrů obcí Hajany a Chlum, leželo až do le-

tošního podzimu torzo kamenného kříže. Tento stav je dnes již, jak se říká „díky bohu“ minulostí. 
Zásluhou členů a přátel Nadace pro záchranu a obnovu megalitických staveb Menhirostav byl kříž 
obnoven. Na nižší sokl byl znovu osazen vysoký hranolový pilíř, opatřený novou horní deskou 
s kovaným křížkem. Práce provedla k všeobecné spokojenosti již zmíněná nadace pod vedením 
Petra Štěpána z Hajan. Kamennou desku dodal kamenický mistr František Jančar z Blatné a kovový 
křížek zhotovil Milan Hrubý, mistr kovářský z Čekanic. Díky těmto nadšencům je blatenský region 
bohatší o další zachráněnou resp. obnovenou památku. Děkujeme!

Pet
Foto č. 1 –
stav před obnovou,
foto Václav Cheníček, podzim 2008

Foto č. 2 –
členové a přátelé nadace Menhirostav

při dokončení obnovy křížku,
foto archiv nadace,

říjen 2009

Kdyby 
kdyby vodní hladina rybníka  
nezpívala tak smutné písně  
bylo by vše jednodušší  
Po hladině, zřetelně  
kráčí Vodní královna  
rouše smáčí, kapky pouští  
Slzy tečou pro tu duši 

Královna vodní  
poddaní nesvobodní 

kdyby ty stromy  
tak smutně nešuměly  
bylo by vše jednodušší  
Ptáci by zpívali bez předehry  
a osazenstvo volalo na souhlas  
Avšak člověk sám tuší  
co je pro královnu jednodušší 

Královna vodní  
poddaní nesvobodní 

kdyby louka volala nahlas  
bylo by vše jednodušší  
Uteklo by spousta duší  
se svobodou na hrudi  
Hrál by se nahlas Vyšehrad  
dirigentem by byl střevlík  
netrápil by hlad  
Vodu, stromy, louku  
ani spoustu duší 

Karolína Frühbauerová
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Strakonická 
lávka má první 

uživatele
Strakonice, 13.11.09, APP, eve

Nová lávka u Strakonického hradu je otevře-
na. Poté, co prošla úspěšnou kolaudací a co ji 
zatěžkávací zkoušce podrobily stovky účastníků 
čtvrtečního (12.11.09) slavnostního otevření, má 
už své první uživatele. Nad jejich bezpečností mj. 
bdí on-line webová kamera a v noci devětapadesát 
nových světel:

Jana Narovcová, vedoucí majetkového odboru 
MÚ Strakonice, s Jaroslavem Baštou, zástupcem 
vedoucí odboru rozvoje, procházejí lávku při 
posledním technicko-stavebním setkání v den 
otevření. 

Vyzkoušet si bezbariérový přístup ze Stráže 
nad Velkým náměstím přes Lázeňskou ulici 
a novou lávku až ke Strakonickému hradu si přijel 
i Miloslav Vítovec. Lávka se ihned po otevření 
stala oblíbenou spojnicí na vycházkové trase mezi 
Podskalím a hradem i pro maminky s kočárky. 

Potřebujete peníze a v bance 
Vám nepůjčí?

VOLEJTE NÁM! PŮJČÍME 
VŠEM!

Výborná vlastní zkušenost!
Tel.: 606 234 346
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MERHAUT Zdeněk

SVAŘOVÁNÍ
A

OPRAVY PLASTŮ

CHLUM 72, 388 01 Blatná
Tel.: 777 221 532

merhautzdenek@seznam.cz

auto, moto
domácnost, zahrada

dětské hračky

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

- Zasklívání lodžií a balkónů
- Rámování obrazů a zrcadel
- Výroba nábytkového skla
- Výroba vitrín a akvárií

- Izolační dvojskla
- Prodej polykarbonátů

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 hod.
Středa 7- 11 hod.                 Sobota dle dohody

Mobil: 607/ 195 439

NEHTOVÁ MODELÁŽ
Marketa Veselá
T.G Masaryka 268
Blatná (areál solárií)
mob:737268283
Novinka:Neonové gely

KADEŘNICTVÍ ,,Style“
Oznamuji, že od 4.1.2010 opět 

nabízím své kadeřnické služby! 
Objednávat se můžete již nyní na 

tel.777878292.
Dagmar Schollerová  777878292

Veronika Hudačeková 777628422

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

Nádražní II.
Beethoven zněl
nádražní halou.
Pán si tak pěl
písničku starou
a mladá dáma
se usmívala.
Na noze stála
každého se ptala:

,,Co jste dnes
prožil krásného?“

Pokaždé se setkala
s nechápavým výrazem.

Beethoven zněl,
s radostí odcházel
starý pán o berlích.

            Karolína Frühbauerová

Hledám cvičitelky do nového 
relaxačního centra v Blatné. 

604372820

Hledám příjemnou paní na hlídání 
dětí 1h/ 50Kč nutností je časová 

flexibilita.
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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

Spole�nost VISHAY Electronic spol. s r. o., 
jeden z n�jv�tších sv�tových výrobc�
elektronických sou�ástek, hledá pro sv�j
výrobní závod ESTA, Paštická 1243, 388 01  
Blatná, zam�stnance na pozice: 

�� výrobní technolog   
 – VŠ elektro-tech. zam., znalost NJ, pop�. AJ, 
�� programátor SQL

– zajišt�ní p�echodu z SQL2000 na SQL2005 a následná 
administrace, možno i extern�,

�� technik, opravá� stroj� a za�ízení
– zam��ení elektro, SŠ, NJ nebo AJ výhodou. 

Zájemci mohou volat na tel. �. 383 455 511, nabídky se 
životopisem zasílejte na jaroslav.zelenka@vishay.com. 

VÝŠKOVÉ PRÁCE
PRÁCE S MOTOROVOU PILOU

Martin  Povr
Mačkov 19, 388 01 Blatná

Tel.: 737 923 888
drevorubectvi.euweb.cz   e-mail:martinpovr@centrum.cz
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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 
_____________________________________________________________________________________________________

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 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 pohoto-
vostní služba 24 hodin denně – tel. 383 422 389.

Na předem dohodnuté návštěvy a zákroky /včetně vakcinací/ je vždy poskytována 20% sle-
va.

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

SLEVA - do konce roku 2009 čipování zvířat a zhotovení Europasu s 20% slevou.
OŠETŘOVÁNÍ ZDARMA - u zvířat pocházejících z útulku majitel hradí pouze cenu použitých léků.

Výuka, překlady, tlumočení
NJ, FJ

Bc.Zdenka Týcová,DiS.

608815429

VETERINÁRNÍ ORDINACE
Pro malá zvířata

MVDr. Milan Kalužík
Nad Lomnicí 271, BLATNÁ

Ordinační hodiny:
Po, St, Čt, Pá: 16.00 – 19.00 hod.
Út: operace, objednaní pacienti

Telefon: 603 221 660
Email: vetkaluzik@seznam.cz

V akutních případech volejte
I mimo ordinační hodiny!

Možnost laboratorní a přístrojové diagnostiky /RTG, ultrazvuk/
Operace v inhalační anestezii /izofluran/

Prodám RD Bělčice, 
okr. Strakonice, rozlehlý dvoupa-
trový 3+1,2+1, garáž,kolna,stodo-

la,vhodný jak pro bydlení tak i pod-
nikání. Možno sídlo stavební firmy

(stavební dvůr,stodola). 
Cena: 1.600.000,-Kč. Při rychlém 

jednání sleva možná! 

Tel: 732 564 306



Číslo 20 / strana 16 Blatná 20. listopadu 2009 Ročník 20 (30)


výroba prošívaných přikrývek

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

Hajany 15  Tel.: 383 420 053
   mob. 604 566 214
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CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE
MUDr. Chvalové

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

Konzultace Centrum MUDr. Chvalové

Tel: 605 101 667

Rodinná prádelna nabízí
praní, žehlení, mandlování 

veškerého osobního i firemní-
ho prádla.

Provozovna - Čečovice u Nepomuka. 
www.pradelna-haasova.cz

tel:732 759 084

   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��

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

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 

Nabízím k pronájmu pěkný byt 3+1, v 
Blatné v blízkosti

centra,4.p,výtah,k nastěhování ihned. 
tel.725196394

�

�

�

�

�

…kvalita�ze

zem��bavlny�…

tel.�605�247536

Pond�lí,St�eda   10.00 - 12.00   14.00 - 16.00 h.

Pátek   10.00 - 12.00 h.

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������

Nad�Vdove�kem�1097,38801�Blatná
VINICE���budova�vedle�Blat.tiskárny

od 9. 11. 2009 na nové adrese:
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Program kina listopad 2009

 ULTURNÍ KALENDÁRK ˇ
Středa 25. listopadu – sál ZUŠ 10,00 hod. 
- pro školy
Čtvrtek 26. listopadu – sál ZUŠ 17,00 hod. 
- pro veřejnost

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

Prosinec 
Sobota 5. prosince - u vánočního stromu 
14,30 hod.

PŘIJEDE MIKULÁŠ A ČERTI

Pondělí 7. prosince – sokolovna 19,00 hod.
Divadelní společnost  Jana Hrušínského
MANDRAGORA 
Vášeň, láska, intriky, hřích, pokrytectví – to 

všechno se snoubí v satirické komedii  N. Ma-
chiavelliho Mandragora. Staňte se svědky jednoho 
z nejneuvěřitelnějších milostných dobrodružství 
v dějinách…

Hrají: R. Holub, M. Vladyka, J. Hrušínský,  
Z. Hruška, M. Preiss, L. Krobotová/T. Němcová, 
M. Šplechtová, M. Menšíková

Předprodej vstupenek  na odd. kultury

Úterý 8. prosince – nám. Komenského 
VÁNOČNÍ TOUR S RÁDIEM BLANÍK
V zábavném soutěžním pořadu plném vánoč-

ních dárků a písniček vystoupí Petra Černocká 
a další baviči z Rádia Blaník

Čtvrtek 10. prosince – zámek 19,00 hod.
Vánoční koncert 
DYŠKANTI
Předprodej vstupenek v Knihkupectví od  

23. listopadu

Pátek 11.  – sobota 12. prosince – nám. J.A. 
Komenského

VÁNOČNÍ TRHY 
- vánoční zboží, hudba, občerstvení

Úterý 15. prosince – zámek 19,00 hod.
Vánoční koncert KPH
BÍLÉ SIRAELKY
P. Senić – soprán 
J. Hosprová – viola 
L. Bartošová – klavír 
Na programu jsou klasické skladby, koledy, 

vánoční písně Pátek 20. 11. v 17:30 hod.
Animovaný, rodinný film, špionážní USA,

2009, 88 minut, v českém znění
G-FORCE
/Falcon/
Geneticky upravená morčata – nebo ne? 
Jak speciálně vycvičená bojová morčata za-

chránila svět od velké pohromy. 
Vstupné 70,- Kč         Mládeži přístupno

Středa 25. 11. v 19:00 hod.
Komedie, crazy ČR, 2009, 119 minut, 
MUŽI V ŘÍJI
/Bontonfilm/
Správnej hajnej musí mít dobrou trumpetu... 
Česká rozverná komedie o tom, jak nápad 

uspořádat v Mouřínově Mistrovství Evropy ve 

vábení jelenů za účasti premiéra je jedinou mož-
nou cestou k vysněné silnici. 
Vstupné 70,- Kč             Mládeži přístupno

Pátek 27. 11. ve 20:00 hod.
Komedie, retrofilm, válečný Francie, Němec-

ko, USA, 2009, 153 minut, s titulky
HANEBNÝ PANCHARTI
/Bontonfilm/                  dvojprogram
Jak vidí válku Quentin Tarantino. 
Quentin Tarantino rozehrál herecký koncert 

v okupované Paříži roku 1944 a ve čtyřech 
jazycích. V hlavní roli Brad Pitt jako velitel par-
tyzánské jednotky. 
Vstupné 65,- Kč        Mládeži do 15 let nevhodné

Pro předplatitele platí permanentní vstupenky 
KPH 2009/10

Středa 16. prosince – sál ZUŠ   9,00 a  
10,30 hod.  pro školy
Čtvrtek 17. prosince – sál ZUŠ  17,00 hod. 
pro veřejnost 

VÁNOČNÍ   KONCERT  ŽÁKŮ  ZUŠ

Sobota 26. prosince – od 15,00 hod. u kostela
ŽIVÝ  BETLÉM
Hraje: Kapela z Vršku

Výstavy: 
Městské muzeum I. patro

VÁNOČNÍ  VÝSTAVA
Otevřeno denně  9 – 12    13 – 16 hod.
Výstava potrvá do 23. 12. 2009

Připravujeme na leden:
Novoroční ohňostroj
O chytré princezně - představení pro MŠ a I. 

st. ZŠ
Travesti skupina SCREAMERS – předprodej 

16.12. na odd. kultury
Koncert KPH   V. Böhmová - klavír
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 PORTS
Golfový turnaj v okolí 

Bezdědovic byl zpestřen 
několika úskalími

Bezdědovice - S příchodem podzimu se v Bezdědovicích všechno „třese“ 
na tradiční turnaj v na Blatensku netradiční sportovní disciplíně- golfu. Le-
tošní už v pořadí 13. ročník uvítal celkem jedenadvacet nadšenců z domácí 
obce, Dobšic, Blatné a Kasejovic. Jako obyčejně byl sraz před místním 
hostincem, odkud se společně vyšlo úderem třinácté hodiny k vodojemu do 
nedalekých Dobšic. Cestou účastníci vyhloubili na šesti stanovištích důlky 
. Originální golfovou soupravu tu pochopitelně nikdo neměl. Každý si ale 
musel přinést vlastní tenisové míčky a samorost v podobě golfové hole. Pro 
srandamač naprosto dostačující vybavení. Výpravu doprovázelo zásobovací 
auto, aby byl po celou dobu utkání zajištěn úplný komfort.

Slavnostní první odpal od brány dobšického vodojemu patřil nejstaršímu 
zaregistrovanému hráči. „Pravidla byla jasná- mohl se jakýmkoliv způsobem 
upravovat terén okolo míčku, ale samotný míček musel zůstat nedotčený. 
Každý si hlídal svůj tenisák, každý si také sám počítal údery. Po první salvě 
začínal ten, kdo zůstal nejvíc pozadu“, přiblížil průběh 13. ročníku pořadatel 
a úspěšný golfista Ota Burian.

Když všichni hráči dostali svůj míček do první jamky na zpáteční cestě 
do Bezdědovic, byl proveden zápis a pak už se všichni soustředili na jamku 
druhou. Ta byla opatřena překážkou v podobě gumové pneumatiky. Na 
toho, kdo by jí dokázal úspěšně prostřelit míček, čekala prémie v podobě 
odpočtu deseti úderů. „Nikomu se to ale letos nepodařilo“, uvádí Ota Bu-
rian. Úskalí pro hráče byla připraveno po čtvrté jamce, kdy se odpalovalo 
z pařezu mezi stromy a v závěrečné fázi, kdy se turnaj završoval úderem do 
tenisáku ležícího na kameni ze strmého kopce dolů. Ale asi nejzrádnějším 
úsekem bylo prostranství okolo zahrad, kde vládlo velké riziko, že golfista
vstřelí tenisák za plot a „ušije“ si tak manko v podobě deseti trestných 
odpalů. „Nakonec tam skončilo pět míčků- na jednom a tom samém místě. 
Jejich majitelé se tak pěkně propadli ve výsledkovém žebříčku“, prozrazují 
pořadatelé velkolepé akce.

Jako nejlepší golfista tentokrát zazářil Zdeněk Hucek z Blatné. Druhé
místo patřilo místnímu Otovi Burianovi, také bronzový post zůstal doma 
- konkrétně u Jana Grešáka.

Závěrečné vyhodnocení se uskutečnilo v hostinci. Cenu si odnesl každý 
účastník, ať už šlo o půllitr, tričko nebo drobné reklamní předměty.

I když počasí už zřejmě nebude nic moc, sportovat se bude v Bezdědovi-
cích dál. Naplánován je ping- pongový mikulášský turnaj, za zelenými stoly 
se mezi sebou utkají příznivci tohoto sportu i mezi vánočními svátky.

Vladimír Šavrda

Biliardový turnaj v hostinci 
„na růžku“ se protáhl až do 

ranního kuropění
Blatná - Od sobotního odpoledne až do nedělní šesté hodiny ranní trval 

letošní třetí biliardový turnaj v místním hostinci „Na Růžku“. „Bylo to 
ukrutně dlouhé“, svěřuje se hlavní organizátor, zapisovatel a fotograf v jedné 
osobě Miloš Hrdina, „I když se to dalo vydržet. Abychom v noci „netloukli 
špačky“, pořád jsme se udržovali vzhůru tím, že jsme si povídali a popíjeli 
šampaňské, které nám jako sponzorský dar věnovala majitelka.“

Biliardový „maratón“ přilákal čtrnáct „mistrů tága“. Celkem bylo sehráno 
v každé sedmičlenné skupině 42 dvojzápasů. Každý účastník zaplatil startov-
né sto korun, ve kterém 
bylo zahrnuto občerstvení 
/ obložené chlebíčky, gu-
láš apod. /.

V turnaji  nakonec 
zvítězil právě hlavní po-
řadatel Miloš Hrdina: „ 
Hraju biliard dost často 
a zatím jsem nechyběl na 
žádném turnaji, který tady 
probíhal. Doma mám už 
dvanáct pohárů- čtyři za 
první místo, čtyři za druhé 
a čtyři za třetí. Jsem moc 
rád, že jsem dnes obhájil 
titul z březnového utká-
ní.“ Za ním se v žebříčku 
umístil Milan Ráž z Chlumu, který v závěsu ponechal Michala Ceplechu 
z Blatné. Čtvrtý pohár si domů odvezla Jitka Alešů rovněž z Blatné.

Vladimír Šavrda

Chobot zaplavily stovky 
mladých hasičů

Chobot - V této malé vesnici nedaleko Blatné ještě nikdy nespatřilo 
lidské oko tolik mladých hasičů v akci pohromadě. Ono prosluněné 
podzimní sobotní dopoledne se jich sem sjelo na 300! Právě zde na pří-
rodním cvičišti se mezi sebou utkali v branném závodě celookresní hry 
„Plamen“. „Byl to vůbec nejsilněji obsazený ročník, jaký jsem kdy zažil“, 
přiznává velitel domácího SDH a hlavní pořadatel Miloš Kadlec. Při této 
příležitosti se vyudilo a snědlo přes třicet kilogramů silných párků.

Do soutěže se za-
registrovalo jedno 
družstvo dorostenců 
ze Střelských Hoštic, 
dále sedmnáct druž-
stev mladších a třináct 
družstev starších žáků, 
mimoto ještě devět 
jednotlivců dorosten-
ců a dvě dorostenky. 
Mezi mladšími žáky 

excelovalo blatenské Áčko, následované volyňskými reprezentanty a se-
stavou z Poříčí. Ze starších žáků si nejlépe vedlo Poříčí, za ním zůstaly 
s malým odstupem se shodným počtem bodů Čestice a Čepřovice, třetí 
pozici zaujali mladí hasiči z Vodňan. Mezi sólovými dorostenci ukořis-
til vítězství Michal Mácha z Čepřovic, pomyslné stříbro získal Jakub 
Černohorský z Bavorova před Petrem Novotným z Vepřovic. Ze dvou 
dorostenek z Vodňan a Sousedovic byla úspěšnější zástupkyně Vodňan 
Veronika Vondrášková.

I obec s padesáti obyvateli si může troufnout uspořádat akci pro velký 
počet lidí. V Chobotě jsou toho názorným příkladem.

                       Vladimír Šavrda 
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Fotbalové výsledky OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
DUHOVÉ JEŠTĚRKY

pořádá

dne 5. 12. 2009 od 14.30 hod.

M I K U L Á Š S KOU 
NAD Í L K U

u vánočního stromu u kašny

Objednávky domů na tel.: 606 738 090
pí Hůzlová

M I K U L Á Š S KOU M I K U L Á Š S KOU 
NAD Í L K UNAD Í L K U

u vánočního stromu u kašnyu vánočního stromu u kašny

Objednávky domů na tel.: Objednávky domů na tel.: 606 738 090606 738 090
pí Hůzlovápí Hůzlová

DATLÍCI DO TOHO!
Přibližně před rokem se pan Kareš rozhodl, že rozjede v Blatné hokejbal 

s mladšími žáky.
Málokdo z nás věřil, že to jejich zmatené pobíhání za oranžovým míčkem 

k něčemu povede. Přihlásil je na mistrovství ČR a všechno začalo. Hráči se 
museli zaregistrovat, sehnat peníze na dresy a všechnu ostatní výstroj, začít 
tvrdě trénovat atd.  Našimi soupeři se staly týmy z Českých Budějovic, Písku, 
Zlivy a Jihlavy. Zpočátku se moc nevedlo, ale díky  trenérům, podpoře rodičů 
a samozřejmě velkému chtíči všech hráčů, se začalo našim mladším žákům 
TJ Datels Blatná dařit. Po čtrnácti odehraných zápasech jsou na druhém 
místě v tabulce. Musím říci, že hra začala bavit i samotné rodiče. S někte-
rými se setkáváme pravidelně na každém zápase, stali se z nás fanoušci jak 
se patří. Vše prožíváme s našimi dětmi, 
prohry (kterých naštěstí nebylo mnoho) 
a samozřejmě výhry. Za sebe mohu říct, 
že nejzajímavější a nejnapínavější jsou 
zápasy s Jihlavou a Českými Budějo-
vicemi. Ráda bych poděkovala všem 
malým „datlíkům“, že se tak snaží a že 
jsou tak šikovní. Samozřejmě trenérům, 
kterými jsou pan Kareš, Říha a Pojer, 
za to, že s nimi mají trpělivost a že to 
nevzdávají. Nebýt jich, tak nejsou kluci 
tam, kde jsou. A v neposlední řadě 
sponzorům, bez kterých by to někteří 
z nás nezvládali finančně.

Tak ještě jednou, DATLÍCI DO 
TOHO a TRENÉŘI DĚKUJEME!

Pokud se budete chtít přijít podívat, 
čekají nás letos ještě zápasy s HBC Zliv 
21.11. a s SK Jihlava 28.11. Konají 
se  v Blatné na zimním stadionu od 9 
a 12.30h.

Braunová Z.

7.11. – 8.11.
  žáci mladší          Blatná : Loko Č.B. 2:0(0:0)
  žáci starší            Blatná : Loko Č.B. 0:0
  dorost                 Vacov : Blatná 0:2
  muži „A“             Osek : Blatná 3:0
  muži „B“              Sedlice : Blatná 1:2(0:0)
  ženy                     Příkosice : Blatná 0:7

14.11. – 15.11.
  žáci mladší          Blatná : Vimperk 5:1(2:1)
  žáci starší            Blatná : Vimperk 2:0(1:0)
  dorost                 Sedlice : Blatná 4:0(2:0)
  muži „A“             Protivín : Blatná 0:0
  ženy                     Příbram : Blatná 7:3(2:3)

Umístění po podzimní části sezóny
  přípravka mini  bez soutěže
  přípravka ml. „A“    3. místo   /OP
  přípravka ml. „B“   6. místo   /OP
  přípravka st.         4. místo   /OP
  žáci mladší           2. místo   /KP
  žáci starší             7. místo   /KP
  dorost                  1. místo   /1A
  muži „A“              7. místo   /1A
  muži „B“               4. místo   /OP 
  muži 35+              5. místo   /OP
  ženy                      2. místo /3.liga

Mladé družstvo „Dřevaček“ 
jde nahoru

Na posledním turnaji okresního přeboru žen ve volejbalu předvedla 
děvčata z oddílu TJ Sokol Blatná Dřeváci už hezký volejbal a dokonce 
„udělala“ set na velmi dobré a zkušené družstvo Fezko Strakonice. Pilný 
trénink přináší ovoce.
Tabulka soutěže 
  1.S. Radomyšl 9 8 1 17: 4 17
  2. S.Volyně 9 6 3 12: 7 15
  3. TJ ČZ Strak. 9 5 4 10: 8 14
  4. TJ S.Blatná 7 5 2 10: 4 12
  5. TJ S.Katovice 9 2 7 7: 14 11
  6. TJ Fezko „C“ Strak. 5 5 0 10: 1 10
  7. TJ S:Blatná „D“ 9 1 8 3: 17 10
  8. SK Řepice 9 1 8 2: 17 10
  9. Záboří Žížaly 3 2 1 4: 3 5
10. TJ Fezko „S“ Strak. 3 1 2 4: 4 4

B. Malinová

Na posledním turnaji okresního přeboru žen ve volejbalu předvedla Na posledním turnaji okresního přeboru žen ve volejbalu předvedla 
děvčata z oddílu TJ Sokol Blatná Dřeváci už hezký volejbal a dokonce děvčata z oddílu TJ Sokol Blatná Dřeváci už hezký volejbal a dokonce 
„udělala“ set na velmi dobré a zkušené družstvo Fezko Strakonice. Pilný „udělala“ set na velmi dobré a zkušené družstvo Fezko Strakonice. Pilný 
trénink přináší ovoce.trénink přináší ovoce.
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  7. TJ S:Blatná „D“ 9 1 8 3: 17 10  7. TJ S:Blatná „D“ 9 1 8 3: 17 10
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