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Cena 7,- Kč

Před padesáti lety zemřel Jan Hála
Dne 17. května uplynulo padesát let od smrti ak. malíře Jana Hály, který
zemřel ve Važci v r. 1959. O životě a díle tohoto významného blatenského
rodáka jsme se mohli dočíst již v minulých číslech Blatenských listů.
Jan Hála odcestoval na Slovensko v r. 1923
se svým přítelem malířem Karlem Hildprandtem,
aby zde našel novou inspiraci pro svou malířskou
tvorbu. Náhodná cesta přes rázovitou podtatranskou dědinu Važec se mu stala osudnou. Objevil
zde krásu prostého lidu, kroje, malebné dřevěnice,
upoutal jej každodenní život pod Tatrami. Blatenský umělec setrval v této dědině nepřetržitě od
r. 1923 až do svého skonu v r. 1959 s výjimkou
let 1939 – 1940, kdy žil a tvořil načas v Blatné.
Tato nepřerušená kontinuita umělecké činnosti
v jednom prostředí učinila z Jana Hály umělce
velkého formátu, neboť téměř nikdo z malířů
Jan Hála jako absolvent té doby nevytvořil tak rozsáhlé umělecké dílo,
akademie v r. 1919.
v němž by se odrážel silný umělecký vztah k jedné
slovenské dědině. Navíc Jan Hála nebyl jen malířem, ale především významným a vynikajícím ilustrátorem. Díky své velké znalosti historických
pramenů a literatury mohl svými ilustracemi doprovodit několik knižních
titulů, zejména Tureckou vojnu, Adama Šangalu, Levočskou bílou paní,
ale také k řadu dětských pohádek, leporel a říkadel. Vzpomeneme-li ještě
jeho literární a sběratelskou činnost, jeho tvorba je v tomto směru natolik
rozsáhlá, že by si zasloužila samostatné odborné zpracování.
Po smrti umělce se rodina odstěhovala zpět do Čech a dům, kde Jan
Hála celá léta tvořil, zůstal téměř patnáct let osamocený. Teprve na podnět
umělcovy manželky Riny Hálové tehdejší slovenská vláda zajistila rekonstrukci objektu, ve kterém byla r. 1977 slavnostně otevřena Pamätná izba
Jána Hálu. Návštěvníci v průběhu dalších pětadvaceti let zde mohli každou
letní sezónu spatřit přibližně na třicet olejomaleb a více než padesát kolorovaných kreseb, které byly v majetku Oblastní galerie P.M.Bohúňa v Liptovském Mikuláši. Bohužel, v r. 2003 byla celá galerie dosud neznámými
a zřejmě ještě nezjištěnými pachateli téměř kompletně vykradena. Takovýto
barbarský čin svědčí také o tom, že o Hálovo dílo je na Slovensku, a nejen
tam, velký zájem. Je jen škoda, že většina kunsthistoriků a sběratelů stále
pohlíží na tohoto umělce jako na malíře Važce a pomíjejí tak i jeho širokou
ilustrátorskou a dokumentační tvorbu.
Važec se ke svému umělci vždy hlásí, připomíná si jej při různých oslavách a životních výročích, což je chvályhodné. Přesto dosud zůstává Pamětní
síň ve Važci opuštěná a zřejmě nevyužitá. Jistě by stálo za úvahu ve spolupráci s Obecním úřadem Važec, galerií v Lipt. Mikuláši a umělcovo rodinou
tuto síň obnovit, byť bude bez originálů. Dnes mnohde poslouží i kvalitní
reprodukce k tomu, aby si člověk mohl utvořit představu o tvorbě umělce.
Prostory galerie by se mohly vkusně doplnit vhodnou fotodokumentací
z umělcova života. A tak návštěvníci, kteří nepřefrčí jen tak po dálnici a sjedou na nejbližší odbočce do této podtatranské dědiny, by opět mohli spatřit
alespoň část toho obrovského pokladu, který tento nezapomenutelný blatenský rodák ve slovenské dědině zanechal.
Jan Olejník

Jan Hála, Na važeckých loukách, olej, 1945.

Velký úspěch mladého
blatenského muzikanta
Blatenský rodák Václav Vonášek zvítězil
v mezinárodní soutěži Pražského jara v oboru
fagot. Soutěž je součástí festivalu Pražské jaro,
podmínkou je věk do 30 let a splnění náročných
kritérií. Laureáti se mohou těšit nejen z ﬁnanční
odměny, ale hlavně na studiové nahrávky, prezentace v rozhlase a různá koncertní vystoupení
u nás i v zahraničí.
Vašek navštěvoval blatenskou ZŠU, pak studoval na konzervatoři v Plzni, na AMU v Praze
a na Royal College of Music v Londýně, kam se
dostal na základě vítězství v česko-slovenské soutěži Talent roku v r. 2002. Získal mnoho ocenění
u nás i v zahraničí. Na Pražském jaru uspěl už v roce 2002, kdy získal 2.
místo, v roce 2004 byl první v mezinárodní soutěži Double Reed Society
v Melbourne v Austrálii, zvítězil v polské Lodži v r.2005 a loni byl třetí
v mezinárodní soutěži ARD v Mnichově. Za vynikající studijní výsledky
mu byla udělena cena ministra školství v r. 2005.
Vašek je nadšeným propagátorem fagotu a snaží se tento nástroj více
představovat v oblasti sólové hry.
Nyní hraje v České ﬁlharmonii, s fagotovým kvartetem Prague Bassoon
Band, s Triem Arundo, ve PhilHarmonia Octetu, a vystupuje i se svou manželkou Janou, vynikající houslistkou.
Gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů a šťastných návratů do
Blatné.
Ladislav Rabas, Praha
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A KTUALITY

Občanské
sdružení Duhové
Ještěrky

„DEN ZEMĚ„ v naší MŠ
Na tento den se ohlásili žáci ZŠ J. A. Komenského. Naše děti již od rána netrpělivě čekaly.
Sešli jsme se v Husových sadech. Školáci dětem
vysvětlili význam tohoto dne a příměřeně k věku
předškoláků, s nimi probrali péči o životní prostředí, zejména třídění odpadků do různobarevných kontejnerů, používání odpadkových košů,
ale také s dětmi procvičili znalosti o přírodě.
Tři skupiny dětí postupně soutěžily ve vědomostním kvízu, zatímco ostatní děti sportovaly.
Na závěr byly vyhlášeny výsledky, nechyběly
ani medaile a diplomy. Sladkou odměnu ocenily
všechny děti. Slíbili jsme si, že v této spolupráci
budeme pokračovat.
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pořádá výlet do Pičína, kde je muzeum
p.Klimtové. Tato paní vyrábí strašidla a má jich
plnou zahradu. Proto se jede právě tam, zhlédnout výstavu, projít se strašidelnou zahradou
a zároveň zde probíhá vystoupení p. Klimtové
i s autogramiádou.
Chcete-li jet s námi, volejte na
tel.606738090

Mateřská škola Blatná, Vrchlického - odloučené
pracoviště Husovy sady

Jedeme 14.6.2009
Odkud: ubytovna Tesly
V kolik? 8,30 hod.
Vstupné:dospělí 65,Děti 40,-

Ředitelství Základní umělecké školy v Blatné
J. P. Koubka 4 – 388 01 Blatná – tel., fax: 383 422 536, e-mail: zus@blatna.net
vypisuje

ZÁPIS ŽÁKŮ

pro výuku do přípravných ročníků ZUŠ pro obory: hudební, výtvarný
a taneční.
Výběrové řízení se uskuteční v měsíci červnu v ředitelně školy (1. patro, dveře č. 16) ve
dnech:

15. června – 19. června 2009

10:00 – 16:00 hodin

Dále přijímáme žáky ze základních škol z 1. a 2. ročníků, popřípadě i starší (na vybrané nástroje). Zájemci o výtvarný obor si přenesou s sebou výtvarné práce.
Rodiče se dostaví k zápisu s dětmi.
Martin Škanta, ředitel školy

Peníze z Evropské unie
pomáhají Blatné
V roce 2009 byly zdárně dokončeny 3 projekty dotované z Evropské unie v rámci Operačního
programu životní prostředí (OPŽP) a ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Projekt Sběrný
dvůr – Blatná a projekt Kompostárna jsou dotované v rámci OPŽP z Fondu soudržnosti (CF) a projekt
Rekonstrukce a odbahnění Podhájského rybníka je v rámci OPŽP dotovaný z Evropského fondu pro
regionální rozvoj (ERDF).
Projekt Sběrný dvůr - Blatná zahrnuje vybudování sběrného dvora u kotelny na sídlišti v Blatné, kde
jsou umístěny velkoobjemové kontejnery, stacionární lis s přípojným kontejnerem, lisovací kontejner
a hydraulický lis. Realizací tohoto projektu se docílilo zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení
kapacity jejich zpracování o 350 t/rok. Celkové uznatelné náklady na akci činí 4 648 140 Kč, z toho
je příspěvek z OPŽP 3 950 919 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 232 407 Kč (5 %) a příspěvek města
Blatná 464 814 Kč (10 %).
Projekt Kompostárna – Blatná zahrnuje vybavení kompostárny, která se nachází pod skládkou
TDO u Hněvkova. V rámci projektu byla pořízena váha s váhovnou, traktor, čelní nakladač, štěpkovač
dřevní hmoty a překopávač kompostu. Celkové uznatelné náklady na akci činí 4 569 600 Kč, z toho
je příspěvek z OPŽP 3 884 160 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 228 480 Kč (5 %) a příspěvek města
Blatná 456 960 Kč (10 %).
Projekt Rekonstrukce a odbahnění Podhájského rybníka zahrnuje odstranění sedimentu a vybudování sdruženého objektu na Podhájském rybníku v k.ú. Drahenický Málkov. V rámci realizace
akce byl vybudován sdružený objekt, který se skládá z výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu
a odtokového koryta.
Celkové uznatelné náklady na akci činí 2 132 636 Kč, z toho je příspěvek z OPŽP 1 812 740 Kč
(85 %) příspěvek SFŽP ČR 106 631 Kč (5 %) a příspěvek města Blatná 213 265 Kč (10 %).
V Blatné dne 13.5.2009
Ing. Jaromír Formánek, OMIR

BLATENSKÝ ZÁMEK V PROVOZU PO CELÝ
TÝDEN
Čas letí, a tak již od minulého týdne je zámek otevřený pro návštěvníky denně mimo pondělí. Do konce
června od 10.00 - 16.00 hod. (12.00 - 13.00 polední
přestávka) Denní provoz se také týká ZÁMECKÉHO
BISTRA a PRODEJNY LIDOVÉHO ŘEMESLA
(pondělí zavírací den).
ZELENÉ LÉKÁRNY
Oblast bylinkářských, kořenářských a léčitelských
vědomostí našich předků byla rozsáhlá. O účincích léčivých bylin, ale i receptur pro přípravu směsí, odvarů,
sirupů, vín, lihových extraktů a tinktur se dozvídáme
z různých pramenů. Mimořádná moc byla přisuzována
tzv. svatojánským bylinám, určeným k léčbě lidí i zvířectva. Podle pověry se dnem sv. JANA KŘTITELE
(24.6.) končil sběr bylin. Tímto dnem prý přestávaly
mít onu silnou magickou moc. Je tedy nejvyšší čas se
do sběru bylinek pustit.
V žádném výčtu svatojánských bylin nechybí ČERNÝ BEZ, nazývaný též bezinky, bezoví, bzí, bzina,
kobzinky, smradinky a kozička. Byla mu přisuzována
mimořádná až kouzelná moc. Staří Čechové věřili, že
kde roste černý bez, tam se usidlují bůžkové, ochránci
stavení. Proto u selských chalup měly být nejméně
keře dva, u obytné části i u stodoly. Také v lidové
pranostice najdeme:
- ČERNÝ BEZ NAD DOKTORA JEST.
- PŘED KOZIČKOU KLEKNI, PŘED HEŘMÁNKEM SMEKNI.
- NEVONÍ PŘÍJEMNĚ BEZINKOVÁ ŠŤÁVA,
ALE ZDRAVÍ DÁVÁ.
UŽ JSTE OCHUTNALI BLATENSKÉ PRECLÍKY?
Jako novinku našeho prodeje jsme pro vás připravili BLATENSKÉ PRECLÍKY, které potěší nejen
vaše oko, ale i mslný jazýček. K dostání na zámku
i U sv. Kateřiny.
NAŠE DALŠÍ TIPY NA ČERVEN: NOVÝ VÝBĚR V RŮŽENCÍCH
BŘEZOVÁ KOŠŤATA
Víte, že březovým koštětem se nemá smetí vymetat
z chalupy ven? Říká se, že se tak vymetá štěstí. Také
se nemá zametat, když se někdo chystá na cestu,
nevydařila by se. Ometené koště se nevyhazovalo,
nechávalo se na pálení čarodějnic.
„Kupte si paňmámo pometlo, aby vám šváby
vymetlo, aby vymetlo myši, neplechu a vše co se špatnýho vloudilo pod střechu. Pometlo z proutí březovýho
chrání dům od všeho nepravýho.“
„Kupte si slečinko košťátko, dvůr vám vymete
zakrátko. Čistej dvůr bude vaše pýcha, to bude cesta
pro ženicha.“
Přijďte si i Vy pro březové koště k nám do prodejen
lidového řemesla!
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Indie 2009
Moje letošní Indie byla velmi cestovatelsky
pestrá. V lednu jsem se nechávala fascinovat
východem slunce na nejjižnějším cípku indického trojúhelníku, fotografovala rybáře u Srí
Lanky, bosky vybíhala tisíce schodů s fanatickými
poutníky a četla svůj osud v knihovně palmových listů. V únoru jsem v severozápadním státě
Gudžarátu fotografovala v Kršnově svaté a mně
drahé Dwarce a o pár dnů později buddhistická
Bodgaya, tentokrát bez Dalajlámy, ale s českými
dámami, kterým jsem předvedla, jak se jezdí

indickými vlaky křížem krážem, takže v březnu
jsme se ocitly na samé hranici s Pákistánem u sikhů a také na velbloudech v mé oblíbené poušti
Thár. A duben? Sotva dejchám, je tu skutečně
strašnej hic a já konečně sama fotografuji solné
jezero…
A co bylo letos nejlepší? Možná poutníci na
jihu Indie. Atmosféra jihoindických poutních míst
zasvěcených různým božstvům, kde je přítomnost
Evropanky něčím naprosto ojedinělým a taky
nepodstatným… Dcera Valentýna, která se mnou
letos cestovala po jihu Indie, si psala deník, který
je přehlídkou jejích zážitků. Pár úryvků stojí za
přečtení, a to nejlépe v autentické, byť poněkud
syrové podobě:
Incredible India! Welcome to India! Vítají nás
překrásné zlatem zdobené Indky s americkým
bělostným úsměvem na plakátech v ošuntělé hale
mezinárodního letiště v Bombaji (super, už je to
tu, to jsou ty typické indické paradoxy, tetelím se
blahem) Incredible India! Welcome to India! Stojí
na imigračních formulářích i odpadkovém koši.
Vnitrostátní letiště, ze kterého pokračujeme do
Kočinu za kamarádem Sunilem a křesťanskými
rybáři se překvapivě leskne novotou. Máme tu 12
hodin času a rozpačitě pozorujeme mladé Indky
oblečené v poněkud levném západním stylu:
jehlové podpatky, upnuté džíny, trička s výstřihem a „cool“ nápisy. Suverénní viktoriánskou
angličtinou a přezíravým pohledem (ukážeme těm
ošuntělým Evropankám, že my jsme moderní =
západní a nějakou indickou image rozvojovku už
máme přeci dávno za sebou) nám hnědé pubescentky vystrnadily batohy ze sedaček, přesto, že
bylo kolem spousta volných míst. Roztažené nohy
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ke stropu, ve tváři emo-výraz (aha, takhle asi my
na Západě sedáváme, myslím si a tvářím se nevraživě). Tak to je prosím fenomén Nové Indie a je ho
plné letiště. Tato Indie mezi sebou mluví anglicky
se silným vyumělkovaným přízvukem jakékoli
země, hlavně když je západní. Ptám se Indouše
černého jak uhlí, odkud je: „ Ooohhh I am British“
Jo, tak v tom případě já jsem asi lovec mamutů.
Myslela jsem, samozřejmě, z jakého státu v Indii
pochází! To se Indie tak strašně změnila za 4
roky, co jsem tu nebyla? Mluví tady vůbec ještě
někdo hindí či tamilsky? A nebudu tady nakonec
jediná, kdo ještě nosí sárí??? Panikařím a raději
jdu zkontrolovat naše
letenky. „Your ﬂight
has been resceduled,
mum“ praví s úsměvem
paní v okénku. Aha, no
to tu budeme smrdět
ještě dlouho. A proč mi
vůbec říká „mum“???
Copak jsem její matka?!
Tvářím se kysele. „Odlétáte o 2 hodiny dříve,
mum“ říká letuška. A co
chudáci cestující, kteří
přijdou přesně na čas?,
ptám se té osoby, co mi
říká mami.„Then, they
would have missed their
ﬂight, mum“ odpovídá
s úsměvem a intonací
automatu naprogramovaného nějakým expertem z Bangalore.„
Incredible India“, vysoukám ze sebe sarkasticky
a paní se rozesměje na celou svoji boudičku.
V Kočinu po Nové Indii již není ani vidu ani
slechu, byl to jen letištní fenomén.
Pozorujeme mladé komunisty, jak na chodníku před sídlem své strany (vedle našeho hotelu)
připravují obrovské předvolební plakáty Marxe
a Lenina. Komunisté se v Kerale podílejí na
vládě již několik volebních období, a tak na nás
úspěšní soudruzi sebevědomě přátelsky mávají.
„Komunisti jsou zloději, bastards and lyers“,

Číslo 10 / strana 3
obořím se fanaticky na skupinu mužů, zatímco
mamina je fotí. „ Nekoukej se mi do objektivu,
koukej na toho Englse!“. V naší zemi komouši
ukradli co se dalo a zničili mnoho lidských životů, pokračuji v osvětě. Mladý brejlatý posluchač
právnické fakulty jen s úsměvem přikyvuje, když
v tom přiskočí matka a udeří na studentíka: Tak
proč Ti rodiče nedali jméno Vladimír a nebo třeba
Karel?! You know nothing o komunistech! Burácí
matka v rámci svých mírumilovných možností.
No ale hoch evidentně vůbec nechápe, v čem dvě
rozzuřené Evropanky vidí problém. Comunists
are bad, zakřičím ještě na odchodu a ukážu pro
jistotu palcem dolu (i když kdo ví co to tady v těch
Kočinách znamená).
Tak to bychom měli Novou Indii a komunisty.
Třetí pohroma na sebe však nenechá dlouho čekat,
neboť v Quilonu se na nás již těší super vřelá
zámožná Sunilova rodina-ortodoxních křesťanů.
Sunil, musel řešit urgentní záležitosti v Dubaji,
tudíž jsme zůstaly rodině napospas. V předvánočním shonu před odletem nebyl čas shánět
dary, a tak jsme jim přivezly Pražské Jezulátko,
které jsem kdysi dostala od jedné irské babičky,
svého času vášnivé sympatizantky IRA. Sunilově
rodině jsme Jezule předaly spolu se Slivovicí a báchorkou o tom, že jsem sošku v Římě zakoupila
speciálně pro jejich rodinu (na zadku měla nápis
Made in Italy) a při té příležitosti jsem ho nechala
pro ně i posvětit u papeže. Mocně to na „Sunilů“
zapůsobilo. Otec Jezulátko obřadně políbil a zařadil na čestné místo do křesťanského svatostánku
v obýváku. Slivovice ( která byla pro Sunila) se
ujal se stejnou vážností jako Jezulete, odnesl ji
do ložnice a potichu sám vyžahnul. Po několika
minutách se vrátil zpět, k překvapení nás všech
plynně hovořil anglicky a nesl sebou dvě tabulky,
přičemž první byl přehled všech papežů a podle
té druhé mi prý zjistí, v jaký den jsem se narodila.
Řekl, že ve čtvrtek, s čímž matka nesouhlasila,
jenže všichni to respektovali, neboť on je hlava
rodiny a co řekne, tak je pravda. My ale neslušně
protestovaly, takže to zkontroloval a vyšlo mu
úterý, což opět všichni respektovali.
(Pokračování v příštím čísle)
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o důsledek masového přílivu zahraničních dělnic pro zdejší sweatshopový
oděvní průmysl.

autor výstavy
Jiří Janků

ČESKÁ KYTARA
www.muzeumkytar.cz

Historie ﬁrmy Resonet z Blatné

Surfařský areál „Koránov“ na Filipínském ostrově SAIPAN

(Pokračování z minulého čísla).
Ladislav Kořán na oceánograﬁcké lodi CALYPSO
V letech 1968 – 1970 se jako jeden z prvních Čechoslováků plavil několik
měsíců s legendárním francouzským kapitánem, mořeplavcem a badatelem
Jacguestem Cousteau na jeho oceánograﬁcké lodi CALYPSO, která byla
přestavěná z bývalé 43 m dlouhé minolovky s dvojitou dřevěnou kostrou,
postavenou v roce 1942 v USA pro britské námořnictvo.
Jak jste se dostal na loď Calypso ke slavnému mořeplavci?
Pracoval jsem tehdy pro přítele českého atleta Karla Zabloudila, který
měl v Americe svou ﬁrmu Ocean Sonies a pracovali jsme na podmořském
výzkumu pro námořnictvo Spojených států na prvním přístroji pro záchranu
ponorek. Cousteau potřeboval naši techniku na podmořské bádání a pro
záchranu, a já jsem na tom speciálním přístroji udělal celou elektriku. Tenkrát chystal dlouhou plavbu na Antarktidu. Cousteau i jeho manželka byli
úžasně přátelští lidé a rád na ně vzpomínám. Cousteau byl veliký odborník
a velký mořský vlk, vysušený a opálený námořník, ošlehaný větrem od moře,
kterému jsme s Karlem říkali „sucharda“ ..., vzpomínal pan Kořán.

V posledních patnácti letech přijíždějí každoročně manželé Kořánovi,
jeho žena Vaneesa má také české předky, do České republiky. V předloňském roce byl pan L. Kořán slavnostně jmenován čestným členem Českého
Klubu Olympioniků a na svém saku hrdě nosí olympijský odznak tohoto
prestižního klubu.
„I dnes každý den pravidelně stále běhám 10 km i ve svých 83 letech“,
smál se pan Kořán našemu údivu při návštěvě naší rodiny, kdy byl čestným
hostem výstavy a zahajoval na vernisáži unikátní světovou výstavu – Česká
elektrická kytara (2007), a byl přivítán zástupci Královéhradecké diecéze
a města Hradec Králové.

Foto: web-site: myhero.com

Manželé Kořánovi, Janků, Fišarovi, Ing. M. Soukup, Mons. Josef Socha. Uvítací
ceremoniál čestných hostí na výstavě sbírky Jiřího Janků „Česká elektrická
kytara“ v roce 2007 v Královéhradecké biskupské rezidenci

Kapitán Jacguest Coustea.

CALYPSO.

Legendární Čechoameričan Ladislav Kořán od roku 1968 žije v Kalifornii
v USA a částečně i na Mariánském souostroví na ostrově SAIPAN v Tichomoří, kde je generálním ředitelem obrovského hotelového turistického
surfařského areálu, kterému se na ostrově lidově říká „Koránov“
Toto tropické americké území v Tichém oceánu se vyznačuje jednou
zajímavou demograﬁckou zvláštností. Má totiž největší počet žen v poměru k mužům na světě. Na 100 žen tu připadá jen 77 mužů. Proč? Jde

Výstava kytar je zahájena! Dne 5. května byla v Městském muzeu
v Blatné zahájena slavnostní vernisáží dvouměsíční unikátní světová výstava
– Česká kytara. Putovní výstava v Blatné zůstane do 28. června 2009.
Významná výstava pro město, byla občanům oznámena městským
místním blatenským rozhlasem a slavnostní vernisáž výstavy zahájena
kytarovým koncertem
vynikajících folkových
hudebníků bratrů Jiřího a Zdeňka Říhy,
Zdeňka Šulara a zpěvačky Mirky Nové.
Pro občany města bylo připraveno
promítání natočeného televizního doku-
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mentárního pořadu z cyklu „V
zajetí železné opony“, ﬁlmem
„Světoběžník“, pojednávajícím
o prvním evropském výrobci
elektriﬁkovaných českých hudebních nástrojů a významném atletu
z města Blatná.
V přeplněných prostorách
Městského muzea, za účasti
pamětníků z ﬁrmy Resonet a zaAutor výstavy Jiří Janků a Ladislav Kořán. městnanců výrobního družstva
Dřevokov, přátel, občanů, významných představitelů města Blatná a Jihočeského kraje, přivítal autora výstavy a jeho čestného hosta starosta města, pan
Josef Hospergr.
Unikátní výstavu kytar na
slavnostní vernisáži osobně zahájil legendární
zakladatel elektromagnetického
snímání zvuku
a tovární výrobce Ing. Tomáš Franc, starosta města Josef Hospergr a ředitel
Městského muzea v Blatné pan Karel Petrán.
snímačů Resonet,
pro hudební nástroje v Evropě pan Ladislav Kořán, spolu s autorem výstavy a majitelem
sbírky kytar panem Jiřím Janků.
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rodiště v Blatné a věnovaný dárek završil moji dlouholetou sběratelskou
snahu o zachování českého kulturního dědictví z minulého století. Blatenské
kytary a významné ocenění jsou spolu vzájemně propojeny a patří historicky
k sobě. Latinský nápis na medaili EXPO 58 znamená „Za svět lidštější“ jak
mi prozradil pan Salivar. Nikdy Vám to nezapomenu blatenští a ještě jednou
Vám moc děkuji!
Když jsem těsně před vernisáží vycházel celý nadšený, po návštěvě představenstva, ze sídla akciové společnosti Dřevokov Blatná, tak mi k mé velké
radosti na moje slavnostní sako „přiletělo štěstí z nebe“ od letícího holuba
a opravdu, vernisáž výstavy v Blatné byla srdečná a úspěšná!

Účastníci slavnostní vernisáže výstavy – Česká kytara.

Jedním z výstavních exponátů byla na tehdejší dobu světově unikátní
blatenská česká elektrofonická basa Resonet – Arco, která má dvojitý speciálně mimořádně silný magnetický snímač z moderních magneticky tvrdých
slitin, aby při velkém výstupním napětí měl snímač jen malé rozměry a byl
lehký. Basa měla nadčasový moderní trvale atraktivní unikátní design tvaru
a univerzální technické řešení sklápěcího zásuvného otočného bodce, který
umožňuje hudebníkům jak hru smyčcem vsedě, tak i tradičně ve stoje prsty.
Hlasitost se řídí zesilovacím knoﬂíkem na zadní straně nástroje. Rozměry
hmatníku a strun jsou shodné s rozměrem tříčtvrteční basy. Unikátní, dobře
transportovatelná a skladná česká basa se používá u hudebníků dodnes a má
i na nehlubším kmitočtovém pásmu malé zkreslení a předčí kontrabas. Basa
má i svůj vlastní originální technicky řešený speciální sklápěcí odnímatelný
opěrný stojan, který je součástí basy.
Basa se tehdy prodávala v zahraničí za směšnou cenu 52 liber a nepromokavý povlak cca 4 libry. Pozlacení tehdy stálo 5.400 Kčs.

Účastníci slavnostní vernisáže výstavy – Česká kytara.

Tato ojedinělá společensky významná výstava v městě připomíná historii
a významné osobnosti města Blatná.
K velké radosti patří i moje upřímné poděkování představitelům akciové
společnosti Dřevokov Blatná, a.s., za dárek, který mi věnovali na památku
a propagaci, do mé sbírky českých kytar. Obdržel jsem zarámované věnování
a historicky významné artefakty „Zlatou medaili EXPO 58“ a propůjčené
vysoké státní „Vyznamenání za vynikající práci“ z roku 1959 od presidenta
republiky a sběratelsky cenné historické dokumenty a fotograﬁe z výroby
hudebních nástrojů. Toto významné ocenění výrobní družstvo Dřevokov
z Blatné obdrželo za své tři výrobky hudebních nástrojů, prezentované na
mezinárodní celosvětové výstavě EXPO 58 v Bruselu.
První česká unikátní basa
RESONET - ARCO (1954).

Jiří Janků, prokurista Josef Hodonický a předseda představenstva
a.s., pan Vratislav Zelenka a věnované historické artefakty.
Významné ocenění za dobrou práci bude na výstavách připomínat a prezentovat úspěšnou blatenskou historii ﬁrmy. Věnované trofeje, se tak staly
„zlatým hřebem“ unikátní sbírky českých kytar a sbírka těmito trofejemi
získala ještě větší originalitu a unikátnost. České elektrické kytary mají své

Blatenská elektrická basa RESONET
ARCO (1954).

Atraktivní, dobře transportovatelná a skladná česká basa se používá
u hudebníků dodnes a má i na nehlubším kmitočtovém pásmu malé zkreslení a předčí kontrabas. Basa měla i svůj vlastní originální technicky řešený
speciální sklápěcí odnímatelný dvojopěrný stojan, který byl součástí basy.
(Pokračování v příštím čísle)

Jiří Janků
autor výstavy - Česká kytara
www.muzeumkytar.cz
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Plánované úpravy v okolí školy
J.A. Komenského v Blatné
Školní budova, dnes Základní škola J.A. Komenského v Blatné, byla
postavena ve východní části města jako velkoryse řešená a reprezentační
budova v letech 1900-1904. Stavbu provedl stavitel Václav Nekvasil podle
projektu blatenského rodáka Karla Fialy. Hmotově i výrazově dominantní
stavbě ustoupilo tehdy 6 domků a další 4 domky byly zbourány při zřízení
parčíku před školou. U severního křídla budovy byl rybníček, který musel
být zavezen.
Jak dokládají dobové fotograﬁe z počátku 20. století, byly před školou
vysazeny listnaté stromy, které provázely celé vstupní průčelí školní budovy
v podobě jednořadé, rozvolněné aleje.
Přestože v okolí školy směrem k náměstí došlo v 70. letech 20. století
k razantnímu narušení stávající zástavby a po demolicích byla realizována
památkového hlediska necitlivá výstavba nákupního centra, parkoviště
a dům služeb, zůstala bezprostřední partie před školou ušetřena negativních zásahů. Stávající výsadba listnatých stromů se rozvinula v malebné
a dendrologicky cenné exempláře, které vytvářejí s historickou stavbou
harmonický celek. Velkorysou a dominantní architekturu provázejí impozantní a vitální dřeviny, které se staly rámcem školní budovy dotvářejícím
její charakteristický obraz.
V současné době se připravují úpravy prostoru mezi školou a náměstím,
byla zpracována urbanistická studie. Nová úprava ale se stávajícími stromy
nepočítá, Město Blatná vzneslo požadavek na kácení stromů před školou.
V žádosti bylo uvedeno, že stromy zastiňují učebny, kořenový systém prorůstá základy budovy a narušuje chodník, čímž je ohrožována bezpečnost
chodců.

Pohled na průčelí školy ze severní strany rámují buky, první z nich je
červenolistý.

Vždyť vypěstování nových dřevin by si vyžádalo další dlouhé desítky
let, než by vysazené stromy začaly plnit svoji úlohu a účinně se uplatnily
v daném prostředí. Harmonii historické architektury a impozantních stromů
lze velmi dobře skloubit dohromady s navrženou novou výsadbou podél
příjezdové komunikace od náměstí a okolí školy si zachová v plné míře
mimořádnou historickou autenticitu.
Uvedené stromy jsou nejenom ozdobou historického jádra města, ale
nepochybně přirostly k srdci i většině blatenských občanů.
V Českých Budějovicích dne 19.5. 2009

Zpracovala:
Ing. Marie Pavlátová

NPÚ uzemní odborné pracoviště
V Českých Budějovicích

Dva pyramidální duby letní zvýrazňují hlavní vstup do školní budovy.

Otázka stavu stromů byla řešena i dvojicí soudně znaleckých posudků
zpracovaných jak na Agentuře ochrany přírody a krajiny České Budějovice,
ing.Petrem Kuncem, tak následně i ing. Jaroslavem Kolaříkem, soudními
znalci v oboru dendrologie. Oba tyto posudky shodně doporučily stromy
zachovat.
Kromě historického a estetického hlediska mají uvedené vzrostlé stromy
nesmírný hygienický význam. Ovlivňují příznivě mikroklimatické podmínky bezprostředního okolí školy, přispívají ke stabilizaci prostředí a brání
nežádoucím výkyvům - zachycují prach, zvlhčují vzduch, zachycují přímé
sluneční paprsky a brání přehřátí, zachycují nápory větru. Pokud se týká zastínění školní budovy, stromy zde rostou v rozvolněném sponu jako solitéry,
a jejich maximální účinnost při plném olistění se uplatňuje přibližně po dobu
tří až čtyřech měsíců v roce z celkových deseti měsíců školního roku.
Mimořádná hodnota a estetické působení dřevin si bezesporu zaslouží
provedení takových stavebně-technických opatření, která umožní další
existenci perspektivních a vitálních stromů.V učebnách lze instalovat účinné
a úsporné osvětlení a při opravě chodníků použít kořenové bariéry-speciální
fólie, které zabrání prorůstání kořenů.
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O víně po kapkách – kapka devátá
Než jde láhev do světa.
V minulém čísle jsme se pokusili popsat
složitou cestu, kterou musí víno absolvovat do
chvíle, než bude stočeno do láhve a připraveno
na cestu ke spotřebiteli. I tato závěrečná etapa má
nespočet variant, vstupuje do ní mnoho faktorů.
Vinař, dopravce, distributor, prodejce, zákazník.
Každý v tomto řetězci může částečně ovlivnit
to, jestli víno, které se dostane na náš stůl, bude
kvalitní a splní naděje v něj vkládané.
Na počátku vinař volí správnou láhev, a to
nejen podle tvaru, ale i její barvy. Po desítky
let odborníci zpracovávají různé studie, nakolik
dokáže zabarvení skla ovlivnit kvalitu vína při
dlouhodobém skladování. Správné skladování
vína by mělo vždy probíhat bez přístupu přímého
slunečního světla. Ještě před etiketováním a konečnou distribucí jsou vína ukládána za stabilních
nízkých teplot bez teplotních výkyvů, a to většinou u výrobce. Doba ležení na láhvi může být u
svěžích vín, určených k rychlé spotřebě, velmi
krátká. U jiných vín se však může počítat i na
roky. Příkladem jsou rezervy ze španělské oblasti
Rioja, kdy ležení na láhvi trvá až dva roky.
Zajímavý je i tvar láhve. Nemá snad vliv na
kvalitu vína, spíše na jeho prodejnost. Svou roli
při volbě lahve hraje i tradice. Např. Ryzlink
rýnský je zpravidla plněn do dlouhých „pistolí“
typu Schlegel, Chardonnay a Pinot Noire do
poněkud buclatějších láhví tzv. burgundského
typu atd. Podobný tvar mají i láhve na sekty a
šumivá vína, jsou však vyrobeny ze silnějšího
skla. Nejběžnější jsou dnes láhve typu bordeaux,
U některých láhví se můžeme setkat s tím, že
dno lahve je extrémně vypouklé dovnitř. Láhev
tak umožňuje efektní nalévání vína s přidržením
dna palcem, vloženým do výdutě. Slouží rovněž
k lepšímu oddělení vína od „depotu“.
Použitý uzávěr by mohl být samostatným
tématem.Tradiční pohled na toto téma se zejména
v posledních letech radikálně mění. Dnešní doba
nabízí širokou škálu kvalitních uzávěrů a je na
nás, jako spotřebitelích, jak je přijmeme. Vývoj je
velmi bouřlivý, a tak budeme zřejmě s příchodem
nových technologií a materiálů muset náš názor
na použitý uzávěr přehodnotit. Korek byl poprvé
použit jako zátka již v roce 1530. Zdá se však,
že trvat na korku jako jediném způsobu uzavření
vína do láhve by bylo pošetilé. Důvodů je hned
několik. Tím hlavním, který ostatně vedl k vývoji
nových materiálů, je nedostatek kvalitní suroviny.
Spotřeba vína ve světě stále stoupá, avšak produkce kvalitní korkové suroviny je omezená. Korek se
získává odřezáním kůry (borky) dubu korkového,
který roste převážně v oblasti Středomoří: v Portugalsku, Španělsku, Alžírsku a Maroku. Původní
kůra stromu je nekvalitní a odstraňuje se ze stromů
v době, kdy mají kmeny obvod asi 30 centimetrů.
Kůra poté znovu dorůstá a sklízí se po 9 až 15
letech, když dosáhne požadované tloušťky. Dnes
se sice tento zdlouhavý proces podařilo částečně
urychlit, ale na úkor kvality a za cenu chemického ošetřování. Položme si otázku, zda je to stále
ještě ten tradiční, přírodní způsob, který budeme
nostalgicky vyžadovat. Cena kvalitního korku
se neustále zvyšuje a tím zvyšuje zároveň i cenu
konečného výrobku. Již dlouhá léta se používají

zátky lepené, kdy vrstva, která přichází do styku
s vínem, je z prvotřídního korku, nad ní je vrstva
lisované náhražky z drceného korku. Je to určité
řešení. Na druhé straně, zátky pouze z lepeného
drceného korku za kvalitní nepovažuji. Výrobci se
zabývají již několik desetiletí možností vyvinout
hmotu, která by korek nahradila. Ne vždy se to
daří, důkazem jsou uzávěry, které dělají dojem
„gumových“ už na první pohled. A snad už pryč
je doba, kdy se u nás používaly plastové návleky, jako naprosto nedostatečná náhrada korkové
zátky. Jejich jedinou výhodou bylo poměrně
snadné odstranění odříznutím. Naproti tomu
existují uzávěry, kde se použitý materiál skutečně
vyrovná vlastnostem korku. Není vždy důležitá
jen těsnost uzavření, jsou vína, která naopak vyžadují „dýchání“, tj.v omezené míře výměnu látek
mezi vínem a okolním prostředím. V posledních
letech jsou vyvíjeny stále dokonalejší materiály,
které „dýchání vína“ přes korek téměř dokonale
imitují. I výroba těchto materiálů je ﬁnančně
náročnější a tyto uzávěry jsou používány pro
hodnotnější vína, vhodná k archivaci. Odpadá
však obava, že víno bude znehodnoceno vadou
korku. Většina materiálů z umělých hmot sice
zatím není v této popisované kvalitě, ale vína
jimi uzavřená netrpí žádnou újmou, pomineme-li
ne příliš pěkný vzhled zátky a naprosté uzavření
před vnějšími vlivy.
Pro vína, která by měla být spotřebována do 3
– 4 let, je již dnes na trhu dostatek velmi kvalitních
uzávěrů a technologií a nabídka se stále rozšiřuje. Třeba atraktivní skleněné uzávěry. Precizně
tvarovaný uzávěr z ušlechtilého skla se silikonovým těsnícím kroužkem zaručuje dokonalou
těsnost láhve a chrání víno před vlivem vnějšího
prostředí. Samozřejmě se tento uzávěr nepoužívá
pro vína, určená k archivaci. Průkopníkem těchto
uzávěrů s názvem VINO-LOK u nás je Nové
Vinařství Drnholec, Stále častěji se setkáváme se
šroubovým uzávěrem. Jedná se o uzávěr podstatně
vyšší kvality, než na jaký jsme zvyklí na lahvích
s tuzemskými lihovinami. Tento uzávěr naprosto
dokonale uzavírá víno v láhvi a je používán např.
i u těch nejkvalitnějších novozélandských vín.
Inu, jiná doba, jiný mrav a na tento uzávěr si
pravděpodobně budeme zvykat i u těch nejlepších
světových výrobců vína.
Toto téma uzavřeme konstatováním, že s postupným nahrazováním korku se budeme muset
v brzké době pravděpodobně smířit. Korek jistě
nebude vytlačen úplně, vždy zůstanou někteří
výrobci či odběratelé, kteří budou na tradičním
korkovém uzávěru trvat, a tak si určitě čas od
času dopřejeme onen staletý rituál, tj. přivonět ke
korkové zátce čerstvě vytažené z láhve.
Velmi důležitou roli v konečné fázi lahvování
vína hrají záklopky. Svým designem doplňují
vzhled láhve a přispívají k oslovení konečného
zákazníka. Zde platí „Finis coronat opus“ – konec
korunuje dílo. Ty nejkvalitnější záklopky jsou
vyrobeny z cínu a vyhovují i nejnáročnějším
požadavkům. Lehce se používají, mají elegantní
design. Dalšími hojně používanými materiálem jsou nejrůznější umělé hmoty. Speciálními
záklopkami jsou pak záklopky, používané na
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láhvích sektů. Ty bývají zhotoveny převážně
z hliníkové folie.
Etiketa by měla být odrazem ﬁlosoﬁe vinaře,
měla by umožnit zákazníkovi si o víně v láhvi
udělat představu. Stále ještě existují vinaři, kteří
důležitost etikety podceňují. Naopak se v praxi
setkáváme s případy, kdy etiketa nehovoří o kvalitě vína, ale o kvalitě marketingového zpracování.
Pěkná etiketa však nezaručuje kvalitní víno.
A tak bychom se měli při výběru řídit spíše
osobní zkušeností s víny z konkrétní oblasti,
odrůdou, nejlépe však s konkrétním vínem od
konkrétního vinaře. Přesto je zajímavé sledovat,
jak se etikety na láhvích vína postupně vyvíjejí.
Můžeme se tak setkat s velmi tradičním pojetím
etiket, např. na vybraných vínech i té nevyšší
kvality z francouzského Bordeaux, přes velmi barevné etikety některých vinařství (v naší nabídce
např. oranžové etikety pana Fallera z Traisentalu
– Rakousko) až po velmi moderní výraz např.
na etiketách všech řad vín z Nového Vinařství
Drnholec.
Zamysleli jsme se někdy nad tím, jak konkrétní etiketa působí na nás osobně? A dokážete
si vybavit etiketu vína, které Vám třeba loni na
podzim chutnalo? Pokud si nejsme zcela jisti svojí
pamětí, pomůže v současné záplavě nabízených
vín asi jediné: zapsat si alespoň krátký popis vína.
Můžeme si i poznamenat, při jaké příležitosti nebo
v kombinaci s jakým pokrmem nám toto víno
chutnalo. Odlepení etikety a napsání poznámek
na zadní stranu je případným řešením, i když
pracnějším. Jsou i milovníci vína, kteří sbírají
etikety od vín jako svého koníčka. Upozorňuji
však, že odlepení jiné než papírové etikety může
být problém.
A protože jsem se dnes opět rozpovídal více,
než jsem měl v úmyslu, pokračujeme zase příště.
M. Žíla
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Kéž by knihy, co mají
z pultů zmizet, zmizely, a
knihy, co mají
být na pultě,
skutečně tam byly.
A ne naopak.
Některé tituly na které se naši čtenáři mohou
v naší knihovně těšit:
Rosenová, B: Ztracená města
Pamuk, O: Sníh
Kohout, P: Smyčka
Nabokov, V: Mášenka
Obrazové publikace:
Museum Vídeň
National Gallery Londýn
Gallerie Dell Accademia Benátky
Louvre Paříž
Gogna, A: Nejkrásnější vrcholky světa
Hageneder, F: Moudrost stromů
Světová četba :
Dubois, J.P: Život po francouzsku
Kolman, M: Holky
McEwan, I: Sobota
Fotograﬁcké publikace:
100 hvězd rock-pop
100 divů Ruska
100 nejlepších chrámů světa
Historická literatura :
Whitton, H: Anna Česká
Whitton, H: Zimní královna
Whitton, H: Královnin nápadník
Vandernberg, P: Akta Golgata
Stingl, M: Vládcové ráje /cestopis/
Tyldesley, J: Egypt
Marie Pazderová MěLK Blatná

Sekáč a bazar „Ve vodárně“
na Písecké
pořádá akci:

senzační sleva

Mezinárodní
knižní veletrh
14. května 2009 se naše knihovna zúčastnila
již po patnácté Mezinárodního knižního veletrhu
v Praze. Tentokrát bylo téma veletrhu: Evropa
v literatuře-literatura v Evropě.
Tato setkání s jinými milovníky knih a hlavně s knihovníky z celé republiky jsou pro nás
vždy velkým přínosem. Ve čtvrtek,kdy je tento
den vyhrazen pro odbornou veřejnost, se nás,
knihovnic sejde v Průmyslovém paláci v Praze
několik desítek. Poznáme se na první pohled.
Každá z nás držíme v ruce seznamy knih, které
zde chceme nakoupit, nebo se snažíme dokoupit
chybějící díly publikací. Na nohách sportovní
obuv, batohy na zádech, velké tašky s nákupem
publikací odkládáme hromadně do šaten. Jsme
vděčny za veletržní slevu u novinek, některá nakladatelství poskytují mimo veletržní slevy ještě
další snížení ceny knih. Atmosféra na této akci

je vždy velmi srdečná, komunikace mezi námi
a nakladateli vstřícná. Knihovny si nejvíce váží
toho, že všechna nakladatelství,která vystavují a
prodávají svoje zboží, jsou soustředěná ve dvou
křídlech paláce. Mají v nabídce to nejlepší, co
se u nich vydalo. Přestože nové knihy průběžně
nakupujeme po celý rok, objednáváme je i přes
internetové knihkupectví, nemůžeme se přece
jenom seznámit s knihou blíže, vzít ji do ruky,
ohodnotit kvalitu papíru, velikost tisku . Vždy
po návštěvě této akce máme radost, že můžeme
nabídnout našim čtenářům větší množství novinek
ze všech oborů. V roce 2008 bylo v naší knihovně
přihlášeno 1 296 čtenářů a půjčeno 58 931 knih
a časopisů. Jeden z důvodů, proč si nemůže naše
knihovna stěžovat na nedostatek čtenářů, je to,
že máme možnost nákupu nových knih. Nové
knihy často využíváme k besedám s MŠ a s ZŠ.
Ti nejmenší se u nás učí, jak s knihou zacházet,vyhledávat z ní informace, nebo jak se díky příběhu
přenést do světa dobrodružství a fantazie. A proto
platí slova překladatele Kamila Chrobáka:

l kus textilu = 5 Kč
až do vyprodání zásob
otevírací doba: pondělí až sobota
od 10 do 18 hod.

MUDr. Karel Urban
– Studio zdraví
12.6. 2009 od 19,00 hodin
Jak správně, ale hlavně zdravě zhubnout
Vám poradí tento vážený specialista. Jeho
metodu využili i takové naše celebrity, jakými jsou Jana Švandová, Richard Genzer,
nebo Petr Novotný.
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Kapřík
u kulatého stolu
V pondělí 11.5. se zástupkyně města a Mateřského centra Kapřík zúčastnily v Českých
Budějovicích diskuze na téma Služby pro rodinu
a rodinná politika kraje v rámci kampaně Spolu
u kulatého stolu. Pořadatelem této akce byla Síť
mateřských center ČR, jejíž členem se naše mateřské centrum brzy stane.
Diskuze se konala v zasedací síni krajského úřadu a zúčastnili se jí vzácní hosté:
Mgr. Rut Kolínská, prezidentka Sítě MC,
Bohuslava Nejedlá, koordinátorka MC JČ
kraje, Mgr. Jiří Zimola, hejtman JČ kraje, Mgr.
Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí, Mgr.Petr Studenovský,
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
OSVZ a další .
Cílem kampaně Spolu u kulatého stolu je
prohloubení spolupráce s Krajským úřadem,
seznámení se s plány kraje v oblasti rodinné politiky a představení činnosti mateřských center.
Diskutovalo se zejména o komunitním plánu
JČ kraje a o roli žen ve společnosti. Důležitým
bodem jednání byl projekt Rodinné pasy, které
umožňují slevy a výhody pro rodiny s dětmi.
Fungují už v Jihomoravském, Olomouckém,
Zlínském, Ústeckém, Pardubickém kraji a také
v kraji Vysočina. Více info na www.rodinnepasy.
cz. Novinkou pro nás bylo jednání o tzv. Euroklíči. Cílem Euroklíče je zajistit osobám se sníženou
schopností pohybu a orientace na celém území
ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných
sociálních (WC) a technických kompenzačních
zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových
plošin apod.) tak, že budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“ a cílové skupině
budou distribuovány univerzální „euroklíče“.
Jednotný systém eurozámek/euroklíč už 20 let
efektivně pomáhá ve vyspělých evropských
zemích a poslední dobou se zavádí i v USA.
V diskuzi jsme se dozvěděly, že např.město Prachatice se zapojilo do projektu Euroklíč, nechalo
zrekonstruovat WC + přebalovací pulty a prvních
5 „euroklíčů“ putovalo do místního mateřského
centra. Z diskuze bylo patrné, že JČ kraj je nakloněn prorodinné politice, je pro vytvoření Rodinných pasů, ale pouze v rámci celé republiky, popř.
i v zahraničí (v Rakousku fungují dobře už řadu
let). Dále jsme byly seznámeny s aktivitami JČ
kraje na podporu rodiny – např.tripartity - setkání
zaměstnavatelů, zaměstnanců a politiků, pomoc
nezaměstnaným, zvýšení kapacity MŠ, podpora
zaměstnanosti žen.
Diskuze pro nás, jako nováčky z MC,
byla velmi zajímavá a přínosná. Po jejím
ukončení následovala vernisáž putovní výstavy
fotograﬁí na téma Jak se žije v mateřských centrech. Hlavním cílem putovní výstavy je seznámení veřejnosti a zastupitelů měst a obcí s celou
paletou činností MC. Výstava si neklade žádné
velké umělecké ambice, důležitější je dokumentární funkce vybraných fotograﬁí. Do června roku
2010 bude výstava putovat po 13 městech v kraji,
v květnu 2010 by měla doputovat i do Blatné.
Za MC Kapřík Jana Španihelová
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Výzva k účasti občanů na veřejném
projednání Strategického plánu
města Blatná 2009
Vážení spoluobčané dovolujeme si vás pozvat dne 9.6.2009 v 16:00 do kinosálu Sokolovny
v Blatné, kde se bude konat veřejná beseda týkající se nejen aktualizace Strategického plánu města
Blatná 2009.
Strategický plán je dokument, který slouží k rozvoji města a je potřebný k podávání žádostí
o dotace, ale hlavně je důležitý pro město samo. Jako každá rodina se rozhoduje zda si pořídí to či
ono, tak i město se ve svém rozvoji musí rozhodnout jakým směrem se vydá a jaké priority bude
prosazovat. Je třeba samozřejmě při jejich sestavování zvážit ﬁnanční, dotační, technické a další
možnosti. Výsledkem většinou bývá kompromis, stejně jako v rodině.
Veřejné projednání Strategického plánu je pro město důležité. Zastupitelstvo města Blatná
má samozřejmě své plány a představy, ale ty jsou třeba aktualizovat a konzultovat s co nejširší
veřejností, aby byl na konci kvalitní, nejvíce občanům vyhovující výsledek. Na besedu ke Strategickému plánu města Blatná 2009 zveme všechny, které zajímá rozvoj města a chtěli by k němu
svým názorem či podnětem přispět.

Prázdniny 2009 na tvrzi v Kadově
SO 4.7. Zahájení prázdnin na tvrzi
Od 16:00 Vernisáž Chovu Shetland pony
Od 18:00 zahraje kapela „FALLEN OCELOT“
Program červenec – srpen
- stálá expozice „Jak se žilo na vesnici od Horažďovic do Blatné“
- prázdninová expozice
Chov Shetland pony – hřebčín Viklan Kadov
Otevřeno denně kromě pondělí
tel. číslo: 383 491 127, 602 681 968
Připravili jsme pro vás hru, přijďte si ji vyzkoušet
ZOFI AM s. r. o.

SWING V BLATNÉ

Co se děje? Proč tu ještě nebyli?
Že by jim někdo prokopl buben, zlomil klarinet či přebílil černé klávesy?
Snad nekonvertovali třeba k hip
hopu?! Copak letos nebude tradiční
koncert Swing Tria Avalon?
Nepropadejte panice, vážení hudební nadšenci, a červenou tužkou
si ve svých diářích zakroužkujte
pátek 12. června 2009! V tento den
Vás již popáté přijedou pobavit
swingovými písněmi 30. a 40. let
českobudějovičtí muzikanti Swing
Tria Avalon (Jakub Šafr - klavír,
Martin Voříšek - klarinet, Jan Kubeš
- bicí) s hostem Zbyňkem Malým,
velkým gentlemanem s houslemi
a krásným hlasem.
Ať už si vstupenky koupíte
v předprodeji v Knihkupectví u Polánských, nebo až v den D ve freskovém sále blatenského zámku, jistě
nebudete zklamáni, neboť v 19 hodin
Vás pohltí lavina nespoutané energie
a radosti z kvalitní hudby, která Vás
zaručeně vytrhne ze všedního světa.
Tak pozvěte své známé a přijďte si
užít parádní swing v Blatné. AV
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Významné osobnosti Blatenska – PhDr. Josef Velenovský
Vloni uplynulo již 150 let od narození významného rodáka obce Čekanice
u Blatné prof. Josefa Velenovského. K tomuto výročí bylo v jeho rodišti
uspořádáno setkání rodáků, pro které si paní Radka Křejčová, kronikářka
města Sedlice, připravila referát, ve kterém přiblížila jeho život účastníkům
setkání. Text tohoto referátu Vám ve zkrácené verzi předkládáme.
Dámy a pánové, vážení přítomní, milí hosté!
Dovolte mi, abych Vás na chvíli pozvala do doby před více než sto
lety.
„Bylo mně devět roků /vlastně deset/, když na podzim roku 1868 o svatém
Václavě odvezli mne v košatinovém voze z Čekanic do Písku na studie.
Nikdy nezapomenu na to chmurné studené ráno, když před východem
slunce před naší chalupou otec se strýcem nakládali na vůz mé peřiny, kufr
a dřevěnou postel. Matka hořce plakala, loučíc se se mnou, a já ani nechápal,
co se se mnou děje.“
Těmito slovy vzpomíná v autobiograﬁcké povídkové knize „Obrázky“ na
počátky svých studií slavný čekanický rodák, zasloužilý vědec, univerzitní
profesor a doktor ﬁlosoﬁe Josef Velenovský, od jehož narození uplynulo
letos na jaře 150 let. A pokračuje:
„Otec usadil mne u paní Dusíkové, počestné hokynářky, v úzké uličce,
kde jsou masné krámy. Byl to malý domek s jedním poschodím. Mne dal
zapsati do 4. hlavní třídy, abych příštím rokem mohl býti přijat do primy
státního gymnasia, neboť v Čekanicích /t. j. Lažanech - tenkrát byly obě
obce spojeny/ byla toliko škola jednotřídní...
Stýskalo se mně nesmírně a své rozptýlení hledal jsem raději na ulici, než
u knihy za svým pracovním stolkem.... A tak jsem v učení valně neprospíval... Moje vysvědčení na konci roku odpovídalo nedbalosti mé kvartýrské,
s jakou se o mne starala. Ale prošel jsem přec a příštím rokem přijali mne
do gymnasia...“
Přes krušné začátky se někdejší studentík Josef Velenovský stal hloubavým myslitelem, univerzitním profesorem a přírodovědcem skutečně
světového významu, publikoval více než 250 původních prací.
. Náš nejslavnější rodák, PhDr. Josef Velenovský, profesor botaniky na
české Univerzitě Karlově v Praze, pocházel ze starousedlé rodiny Velenovských z Čekanic. Jméno Velenovský je v souvislosti s Čekanicemi uváděno
už od roku 1673.
Světlo světa spatřil 22. dubna 1858 v čísle popisném 5, zde, v Čekanicích
u Blatné. Jeho otec František Velenovský byl, jako většina obyvatel této vesnice, rolník a po 12 let zastával úřad starosty obce. Se svou ženou měl kromě
Josefa ještě 9 dětí. Tak to v dobách Josefova narození bývalo obvyklé.
Josef Velenovský projevoval od mládí talent a zajímal se hlavně o přírodu
a přírodovědu. Svá studia započal v Písku, kde se seznámil také s Mikolášem Alšem. Dokonce s ním, jak uvádí v knize Obrázky, nějaký čas bydlel
v jednom domě studentského podnájmu.
Po ukončení píseckého gymnázia se Josef v roce 1877 rozhodl pro studium přírodních věd na ﬁlozoﬁcké fakultě pražské univerzity, i když přáním
jeho matky bylo, aby se stal knězem. Na Univerzitě Karlově studoval šest
let.
Na počátku studií zakusil mnoho bídy, neboť rodiče početné rodiny ho
nemohli příliš podporovat. Díky svým schopnostem a píli se ale už za studií,
v roce 1879, stal asistentem fytopaleontologie v tehdejším Muzeu království
Českého. Tam spolupracoval jako asistent botaniky s profesorem Ladislavem
Čelakovským, jehož žákem na univerzitě byl.
V roce 1883 složil Velenovský státní učitelské zkoušky, devět let pracoval jako asistent profesora Čelakovského na katedře botaniky, v roce 1884
složil, tehdy šestadvacetiletý, doktorát a roku1898 byl jmenován řádným
profesorem Univerzity Karlovy.
Celým svým životem a bohatou vědeckou prací zůstal Josef Velenovský
věren přírodě. Plných 45 let pracoval vědecky v přírodovědném bádání na
Univerzitě Karlově a 15 let v přírodovědném oddělení Národního muzea.
Po smrti svého profesora Ladislava Čelakovského v roce 1902 byl jmenován ředitelem botanického ústavu a botanické zahrady Univerzity Karlovy,
kterou pomáhal zakládat. V těchto funkcích setrval až do roku 1927, kdy
odešel na odpočinek. Žil v Praze a později v Mnichovicích u Prahy. V roce
1948, tedy ke svým devadesátinám, obdržel Josef Velenovský zemskou
cenu za vědu.
Výsledky své celoživotní práce uložil do četných publikací, z nichž
odborné, jako „Srovnávací morfologie rostlin“, „Flora Bulgarika“, „ České
houby,“ „České játrovky“ a „Atlas rostlinstva pro školu a dům“ i ﬁlosoﬁcké

a belletristické: „Přírodní ﬁlosoﬁe,“ „Poslední moudrost“ a „Obrázky“,
nemohly uniknout domácí ani zahraniční vědecké veřejnosti.
Velenovský byl členem mnoha domácích i zahraničních vědeckých institucí. Bylo by velmi obtížné a zdlouhavé, jmenovat je všechny. Jen namátkou
uvádím: byl řádným a zakládajícím členem Akademie věd v Praze, řádným
členem Královské české společnosti nauk, řádným členem Zemědělské
akademie, dále čestným členem státní botanické společnosti v Londýně, ve
Varšavě a v Soﬁi, a t.d..
Po jmenování řádným profesorem pražské univerzity se Josef Velenovský v roce 1898 oženil. V rodinném životě neměl tolik štěstí a úspěchů
jako v oblasti vědecké. Narodili se jim dva synové, z nichž starší Vladimír
byl po zánětu mozkových blan trvale postižen, mladší Kazimír vystudoval
medicinu, ale v čtyřiatřiceti letech spáchal sebevraždu.
V roce 1948 oslavil profesor Velenovský devadesátiny. O tomto významném výročí se dověděl i sedlický děkan a písmák Matěj Kolářík, který neváhal poslat mu do mnichovické vily písemné blahopřání. Originál odpovědi
vložil do Pamětní knihy děkanského úřadu v Sedlici s příslušným zápisem.
Byl to obšírnější dopis, který obdivuhodnou zkratkou vystihuje podstatné
části Velenovského života. Dovolím si ho zčásti citovat.
„11. X. 1948
Důstojný pane děkane!
To jste mne překvapil krásným dopisem. Vzpomínky na Čekanice a Sedlici mám tak hojné, že bych celou knihu mohl psáti. Je to ale už dávno, před
80-ti roky, dnes není nikdo z té doby na živu.
Do Sedlice jsem jako devítiletý chlapec /chodil/ celý rok den co den, v létě
v bouřích a dešti, v zimě v sněhových vánicích k páterovi Hanzlovskému,
jenž mne připravoval do gymnasia v Písku... Škola lažanská, dvoutřídní, mně
pomoci nemohla. Hanzl byl velmi obětavý a musím mu mnoho vděčiti.
Jednou mně dal pomeranč a ukázal, jak se to jí. V Čekanicích se sběhli
všichni sousedé, aby viděli toto podivné ovoce. Tehdy ještě se pomeranče
neprodávaly...
Můj otec byl venkovský samouk, písmák, jenž přečetl každou knihu,
kterou kde našel nebo si vypůjčil. Byl mnoho let obecním starostou. Znal
jako advokát všechny zákony a byl sousedům poradou při sňatcích, ... při
kupování pozemků, procesech u soudu atd.
Dal mne sice na studie do Písku, ale nebyl se mnou spokojen. Říkával: „
Ty jen běháš po lesích, hrabeš se v rákosí rybníka, chytáš mouchy a motýly,
trháš pampelišky a bodláky, ale mezi študenty v Blatné a Sedlici nejdeš, ani
do hospody mezi sousedy, z Tebe nic nebude.“ Když šel do kostela v Sedlici
nebo Blatné, musel jsem vždycky s ním. Byl velmi nábožný a věrný jako
celá rodina a příbuzenstvo, katolík. Chtěl, abych po maturitě šel na kněžství
do semináře do Budějovic. Ale já se rozhodně vzepřel, že půjdu do Prahy
na universitu. Ale maminka, pravá světice, ač mne tolik měla ráda, říkala:
”Budeš vidět, co v té hříšné Praze zkusíš a od nás více nemůžeš žádat, máš
tolik sester na vdávání.“
Ale já nepovolil a do Prahy šel. To bylo bolestné loučení, když o svatém
Václavu r. 1877 jsem se loučil s domovem a sedal do košatin, v nichž jeli
jsme do Březnice. Všichni jsme plakali.
Ale docela jinak se usmíval a pyšně před sousedy otec vyšlapoval, když
jsem přijel na pohřeb matky z Prahy jako doktor a profesor na universitě.
Jsou oba pochováni na Sedlickém hřbitově vpravo od chrámu, na straně
východní. Když jsem tehdáž z Čekanic odjížděl do Prahy, měl jsem 50 zlatých
ušetřených, z kterých jsem měl 4 roky chodit na přednášky do Klementina.
Co jsem v Praze první 3 roky vytrpěl, psáti nebudu.
V Čekanicích hospodaří nyní synovec Václav a jeho hodná pracovitá
Mařka z Mužetic /také z hospodářství/. Jako rolník stojí si dobře. Mám ho
rád. Je ochotný a často přijíždí do Mnichovic.....
Tak tu máte některé vzpomínky. S Bohem. Srdečně zdraví
Prof. J. Velenovský, Mnichovice u Prahy
Josef Velenovský se dožil úctyhodného věku 91 let. Zemřel 7. května
1949 v Mnichovicích a je pohřben tamtéž. Jeho pohřbu se kromě příbuzných
a známých zúčastnila i řada představitelů vědeckých kruhů - rektor, děkan
a profesorský sbor Univerzity Karlovy, přednosta IV. odboru ministerstva
školství, věd a umění a zástupci vědeckých ústavů.
Letos si připomínáme 60 let od úmrtí profesora Velenovského. Jeho
knihy dodnes vlastní soukromé i veřejné knihovny. Jsou v nich zajímavé
informace a stále pravdivé myšlenky. Je v nich uložena pro budoucí generace
celoživotní práce člověka, na kterého dnes vzpomínáme jako na významnou
osobnost našeho kraje.
Radka Krejčová (roz. Kafková)

MH
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Turínské plátno
Jedná se o pruh plátna, do kterého byl podle
tradice zavinut Ježíš Kristus z Nazareta po sejmutí
z kříže.
Jde o lněné plátno dlouhé 436 cm a široké
110 cm a udivuje vědce tím, že je to „fotograﬁcký
snímek“ přední i zadní části Ježíšova těla. Vznik
tohoto obrazu, jinak také nazývaný Mandylion
- obraz lidskou rukou neudělaný - zůstává pro
současnou vědu nevysvětlitelnou záhadou. Bylo
zkoumáno předními vědci NASA.
Jediným tvůrcem tohoto fotograﬁckého
negativu je samotné mrtvé tělo ukřižovaného
člověka, Žida v mladém věku, vysokého 181 cm
s krásnými semitskými rysy ve tváři, urostlé postavy, kterého římští vojáci ukřižovali přesně tím
způsobem, jaký je popsán v evangeliích. Experti
soudní medicíny usuzují, že tělo zůstalo v plátně
ne déle než 36 hodin a nezanechalo na něm žádné
stopy rozkladu. Tělo z plátna nikdo nevybaloval,
neboť stopy krve jsou zcela nenarušené a není tu
ani nejmenších stop po odtrhávání plátna z otevřených ran. Zemřel poměrně brzy, proto mu
nebyly přeraženy nohy, ale probodneno srdce, aby
bylo jisté, že je mrtev. Vědci se shodují v tom, že
zobrazení na plátně vzniklo zevnitř v důsledku
výbuchu tajemné energie.
Turínské plátno je mlčící svědek Kristova
utrpení, smrti a zmrtvýchvstání, které se stalo
pramenem spásy celého lidstva, jakési páté
evangelium, které má probouzet a oživovat naši
víru a navazovat osobní vztah se Spasitelem.
Probodení Ježíšova srdce svědčí o tom, že nikdo
nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své
přátele. (Jan 15,13)
Současně je třeba přiznat, že příčinou tohoto
utrpení je hřích - hřích každého člověka. Ježíš
skrze svou smrt dokazuje, že nad smrtí zvítězil.
Svým učedníkům řekl: „Já jsem Cesta, Pravda
a Život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude
žít. Já jsem Světlo světa. Kdo mne následuje,
nebude chodit ve tmách.“
Turínské plátno je nejvzácnější a nejcennější
křesťanskou relikvií. O jeho vystavení se uvažuje
v roce 2010.
Použitá literatura: časopis Světlo
Marie Kýčková

Výše uvedený snímek znázorňuje část Svatého plátna
v jeho skutečné podobě (osvětlené zezadu, poprvé
vyfotografované tímto způsobem v roce 2001 a jako
negativ, který pořídil Enrie v roce 1931.

Sháním sklenice pivovaru
Blatná a jiné.
Tel.728071102

VÝUKA COUNTRY TANCŮ VE FORT HARY
Každý červnový pátek se bude konat ve
westernovém městečku Fort Hary v Jaroticích
výuka country tanců pod vedením Jany Kuncové
z Blatné. Za 4 výukové hodiny se zájemci naučí
8 country tanců, např. Rufus,Zuzana,Main Mixer
a další…. Tance Vám předvede a s výukou
pomůže dětská taneční skupina Prim Blatná. Na
vaši účast se těší a přejí dobrou zábavu obyvatelé
Fort Hary. Začátek je vždy v 19:00. Občerstvení
zajištěno, VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Případné dotazy na tel.:728727123

Výtvarné kroužky Domu dětí a mládeže Blatná,
Palackého 652
Vás zvou na výstavu

M+D

Vernisáž výstavy 8. 6. 2009 v 16.00 hod
v tělocvičně DDM Blatná
Výstava prací výtvarných kroužků
Otevřeno: 9. 6. – 12. 6. 2009 a 15. 6. 2009
10.00 – 16.00

Prvňáčci hrají
kapříkům
Ve středu 20. května zahrály děti ZŠ Komenského Blatná pod vedením paní vychovatelky
Marie Kulhové malým dětem z Mateřského centra Kapřík pohádku „O semaforu, který nechtěl
cvičit“. Rolí herců se zhostili s velkým nasazením
žáci prvních tříd doprovázeni dvěma vypravěči
ze šesté třídy. Kapříci se zaujetím pozorovali
mašinky, které byly zastaveny uraženým semaforem, jemuž se posmívali ptáčci, že neustále
cvičí. Ptáčci měli u dětiček velký ohlas, zejména
u „kapříka“ Julinky, která tam neustále ptáčky
naháněla. V závěru se do pohádky děti aktivně
zapojily tím, že vytvořily vláček a za doprovodu
písničky „Jede, jede mašinka“, projely celým
mateřským centrem.
Za nás, maminky a všechny kapříky, tímto
děkujeme již zmíněným školákům, paní vychovatelce i organizátorkám mateřského centra za
příjemné zpestření středečního dopoledne.
Maminky Lucka B. a Olina P.

OZNAMUJI, ŽE BYLO OTEVŘENO
OBCHODNÍ MÍSTO
ČESKÉ POJIŠŤOVNY, a.s.,
NÁM. MÍRU 105, BLATNÁ.

Zde Vám bude poskytnuto bezplatné
poradenství k veškerým produktům
České pojišťovny, a.s.
(pojištění životní, majetkové, odpovědnostní, povinné a havarijní pojištění
vozidel, cestovní pojištění, penzijní
připojištění a investice do podílových
fondů)
Otevírací doba
Po
8.00 – 17.00
Út 12.00 – 15.00
Stř 12.00 – 17.00
Čt
8.00 – 16.00
KDYKOLIV po tel. dohodě:
603 585 280 – JOSEF BATISTA

AKCE LÉTO 2009
Za uzavření dětského pojistně – spořícího produktu
S L U N Í Č K O – ZÍSKÁTE BONUS
500,- Kč
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Blatenský fest 2009
– nejenom muzika!
19. a 20. června za Zimním stadionu čeká Blatnou už 16. ročník
Blatenského festu. Dva dny nabité muzikou uspokojí fanoušky mnoha
hudebních žánrů. Vystoupí skupiny: Tleskač, Elektrïck Mann, Už jsme
doma, SPS, Timudej, Locomotive, 5 Foot Assassins (USA / Irsko), X-left
do die, Locomotive, První hoře, Anča band, Colp, Funkce šroubu, Killing
Option (Slovinsko), Status Praesents, Slapdash,
Houpací koně, Malá bílá vrána,Oversight, Parallen, Phantoms on Fire,
Queens of Everything, The Fialky, Ticho de Pre Cupé Band, Gang Sinatra
a Uniﬁction.
Ale na Blatenském festu Vás nečeká jenom muzika! Děti, (které mimochodem mají v doprovodu rodičů do 12 let vstup zdarma) se mohou
těšit na loutková představení Davida Flandery a Vojty Kováře. Rekordman
na cirkusové jednokolce za 2008 Petr Beneš předvede své umění během
festivalu hned několikrát. V přízemí blatenské sokolovny bude pro všechny
návštěvníky otevřena výstava fotograﬁí Blatenský fest 2008. Fotograﬁe byly
pořízeny během minulého ročníku fotografy z fotoklubu Kamfo Blatná.
A také můžete v rámci festivalu navštívit i výstavu Česká kytara, která
bude stále probíhat v Městském muzeu.
Kompletní informace o festivalu naleznete na webových stránkách
www.blatensky-fest.cz. Vstupenky na celý festival je možné zakoupit
v předprodeji za výhodnou cenu 240 Kč v Hospodě u Datla a v Restauraci
Sokolovna.
Ceny vstupenek na Blatenský fest 2009:
Předprodej na 2 dny – 240 Kč (do 17.6. 2009)
Na místě v pátek (1 den) – 180 Kč
Na místě v pátek na 2 dny – 330 Kč
Na místě v sobotu (1 den) 220 Kč
Děti do 12 let zdarma
Vozíčkáři a jeden jejich doprovod mají vstup zdarma
Předprodejní místa: Hospoda U Datla, Restaurace Sokolovna.
Martina Žáková

Mateřské centrum Kapřík Blatná
Program na červen 2009
Každé pondělí a středu od 9.00 - 11.00 hodin
Pravidelný program
1.6. Volná herna, zábava dle vlastní iniciativy maminek
3.6. DUHA - práce s prstovými barvami
MÁME RÁDI KONÍČKY - vytvoříme si vlastního papírového
koníčka a hurá na překážkovou dráhu!!!!!!
8.6. Volná herna, zábava dle vlastní iniciativy maminek
10.6. NAROZENINOVÁ PÁRTY
- oslava dětí narozených v měsících duben, květen a červen
-zájemci hlaste se v MC
Zvány jsou samozřejmě všechny děti, nejen oslavenci!!!!!!
15.6. Volná herna, zábava dle vlastní iniciativy maminek
17.6. Práce s modelínou a razítky
22.6. Volná herna, zábava dle vlastní iniciativy maminek
24.6. HURÁ PRÁZDNINY – Rozloučení s malými kapříky
Mimořádné akce
2.6. Znakování batolat
2.6. SOLNÁ JESKYNĚ v Písku od 9.00 hod.( hlaste se předem
v MC, vstup 25 Kč)
8.6. Setkání s VIZÁŽISTKOU v MC od 17.00 hod.
- kosmetická poradna, seznámení s novou kosmetikou, nové
trendy v líčení
9.6. Znakování batolat
9.6. SOLNÁ JESKYNĚ v Písku od 9.00 hod. ( hlaste se předem
v MC, vstup 25 Kč)
16.6. SOLNÁ JESKYNĚ v Písku od 9.00 hod.
23.6. SOLNÁ JESKYNĚ v Písku od 9.00 hod.
Více o MC Kapřík na www.mckaprik.estranky.cz
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Drobné památky Blatenska
U kapličky v obci Závišín stojí na kamenném hranolovém soklu žulový pilíř, do jehož
hlavice je vsazen litinový kříž s korpusem
Krista. Na soklu je letopočet 1850, stav památky je dobrý.
Pet

Foto J. Jančar, říjen 2008

REALITY BLATNÁ - Dr. KERNDL
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny Tesly Blatná)
17 let praxe na realitním trhu!

- Vybráno z nabídky: RD Bělčice - 660.000.-Kč, RD s bazénem. Lnáře - 4.200.000.-Kč, stodola s poz. Pacelice - 210.000.-Kč, býv. hájovna
u Blatné, byty - Blatná 3+1, Vrbno 3+1 se zahrádkou, Chanovice 1+1,
Radomyšl 2+1 (ceny dohodou).
Komerční a rekreační pozemky v Blatné, pozemky ke stavbě RD v
Blatné a Mečichově.
Pronájem - kanceláře a komerční prostory v centru Blatné.
Bližší informace na tel.: 383 423522, 604 518 400
Všechny nabídky na: www.reality.blatna.cz
- HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy,
chalupy, chaty, byty ... Kdekoliv v JČ.
Nabídněte, RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej včetně právního servisu
(smlouvy kupní, darovací, odhady, úvěry, ...)
Zavolejte k bezplatné konzultaci!
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

ZMĚNA ČÍSLA VETERINÁRNÍ ORDINACE:
383 393 019

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
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Pozvánka na
pochod „Zemí
zamyšlenou“
Blatenští turisté pořádají dne 4. 7. 2009
jubilejní, již 20. ročník (druhý ročník po obnovení) pochodu „Zemí zamyšlenou“. Trasa
vede po stopách stejnojmenné knihy bělčického rodáka Ladislava Stehlíka. Start se koná
u restaurace Jubileum v Blatné v rozmezí od
6:00 do 10:00 hodin. Trasy pro pěší jsou 14, 25
a 35 km, pro cyklisty 21, 30 a 50 km.
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Kompletní�zemní�a�výkopové�práce/pomocí�všech�typ��rypadel�–�oto�ná�kolová,�
pásová,�krá�ivá�a�rypadlo�naklada�e.�
�� provád�ní�drobných�stavebních�prací�/opravy�a�výstavby�inženýrských�sítí,�
�� komunikací�a�cest,�zpev�ování�ploch,�asfaltování,�odvodn�ní�a�drenáže�atd.�
�� kompletní�letní�a�zimní�údržba�komunikací�(odklízení�sn�hu�a�posyp)�
�� pronájem�a�odvoz�kontejneru,��ezání�asfaltu�a�betonu�
�� hutnící�technika�(p�ch,�deska,�vále�ek)�
�� �išt�ní�a�odbah�ování�vodních�tok��a�rybník��
�� odvoz�všech�sypkých�materiál��
�� vrtání�otvor��na�sloupky�oplocení�
�� strojní�bourací�práce�a�demolice�
�� p�ibližování�a�odvoz�d�eva�

Bělčice – kresba L. Stehlíka

�� zdvihací�práce��

„Prázdniny“
na Kleti
Díky JUDr. Ladislavu Faktorovi, majiteli
horské chaty Kleť, si jedenáct našich klientů užilo
nádherné dny na nejvyšší hoře Blanského lesa.
Pan Faktor nám pobyt včetně stravy poskytl zcela
zdarma, takže jej mohli využít i klienti, kteří by na
takovou rekreaci jinak ﬁnančně nedosáhli.
Chodili na výlety, navštívili hvězdárnu s observatoří, prostě se měli skvěle.
Děkujeme také personálu horské chaty - Danovi, Honzovi a Vaškovi - kteří se o všechny
výborně a ochotně starali a zprostředkovali jim
nezapomenutelný zážitek.
Petra Zemanová
Domov PETRA Mačkov

����

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

VETERINÁRNÍ ORDINACE

MVDr. Marie Cízová, Hudčice 83, tel. 607 757 109
MVDr. Jiří Šole, Bohmova 451, Blatná, tel. 603 541 555
Olga Vajnerová, Sedlice 150, tel. 722 806 749
Oznamují přemístění veterinární ordinace od 1.května 2008 na adresu
Bohmova 451, 388 01 Blatná
Provozní doba :
Pondělí a úterý:
7.00 - 18.00 hod.
Středa:
7.00 - 8.30 hod, 14.00-18.00 hod.
Čtvrtek a pátek:
7.00 - 18.00 hod.
Sobota a neděle:
7.00 – 8.00 hod.
Mimo tyto ordinační hodiny,ošetření úrazů a naléhavých případů- nepřetržitá pohotovostní
služba 24 hodin denně – tel. 383 422 389.
Na předem dohodnuté návštěvy a zákroky / včetně vakcinací / je vždy poskytována 20%
sleva.
Možnost se nezávazně informovat o aktuálních cenách léčiv ,vakcinací a běžných chirurgických
zákroků /čipování,kastrace,kýly apod./
Ošetření zdarma – pro chovatele malých zvířat,kteří se momentálně nacházejí v tíživé ﬁnanční
situaci.
Prodej kompletního sortimentu krmiv ,veterinární kosmetiky a chovatelských potřeb pro malá
zvířata za velkoobchodní ceny.Vzorky krmiv k vyzkoušení zdarma.Bezplatná chovatelská poradna.

Dočasné zaváděcí ceny!!

Možnost návštěvy chovatele u nepohyblivých či špatně zvladatelných pacientů.
Více informací na: www.veterinari-blatná.cz, E-mail: veterinari-blatna@seznam.cz
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Provádím opravy oděvů, úpravu délky,
výměny zipů u všech druhů oděvů,
šití lůžkovin, závěsů, zaclon, atd.
Blatná, naměstí Miru 101,
mob. 608 157730.

Provádím žehlení prádla
tel.736219855

KRMIVA MAŠEK

sm�si ZZN + další krmiva pro:
psy, ko�ky, dr�bež, ovce, holuby,
králíky, prasata, kon�, skot, kapry

NEJNIŽŠÍ CENY

FINANČNÍ PORADCE S MNOHALETOU PRAXÍ V OBORU
NABÍZÍ BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ
V OBLASTI HYPOTÉK
PRODÁM ZDĚNÝ BYT 3+1
V BLATNÉ
TEL.: 606 753 427

Po 8-16;Út-Pá 8-15;So 9-11
dovezeme – objednávejte na

Občanské sdružení Nataraj,Černívsko 1,
388 01 Blatná
nataraj@seznam.cz,www.nataraj.estranky.cz,
tel: 720 127 730, nabídka kurzů a pronájem
centra

prodejna v areálu sila Blatná

Helena Unmani

�383423982; 736767624
…kvalita�ze
zem��bavlny�…
tel.�605�247536
LIKVIDACE SKLADOVÝCH ZÁSOB !
VÝPRODEJ DO 31.5.2009 !!
otev�eno : pond�lí ,st�eda,pátek
10.00 - 12.00
14.00 - 16.00 hod.
tri�ka od

��������45,00�K�

polokošile od

��������70,00�K�

džíny od

������400,00�K�

tepláky dámské

��������80,00�K�

ru�ník 30x50 cm

��������15,00�K�

ru�ník 50x100 cm

��������45,00�K�

osuška 70x140 cm

��������95,00�K�

najdete�nás�:
�echova�ul.�1299,38801�Blatná
areál�firmy�S�Transport
sm�r�Skali�any,Mirovice,Praha

*masáže a léčení s barevnými oleji Aura-Somy ( 1 – 2 hod.)
*individuální výuka angličtiny - začátečníci
i pokročilí, Blatné a okolí
*večerní meditační setkání, úterky v Závišíně
19 – 22 h
*kurzy meditace,tantry,Aura -Somy,ženská
setkání Prabhu Sharan
* Ayurveda Joga masáže - velmi intenzivní
léčivá masáž s použitím oleje a prášku na
vytažení toxinů z těla
* večerní meditační setkání,středy v Černívsku 19–22 h.
* kurzy Osho meditací a Přítomného okamžiku
Objednávky na indiv.masáže a léčení si
můžete objednat na tel. 720/127 730 ,vše je
nabízeno v Černívsku 1 ,nově budovaném
vzdělávacím,meditačním centru nebo Závišíně (Lopatárna) soukromí domečku, 8 km od
Blatné.

Kontakt: ZPohanka@servis.cpoj.cz
777 266 292

AUTOŠKOLA – PETR ŘEZÁČ

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ

Podle § 48. Zákona č.374/2007Sb. je
pravidelné školení držitelů prof. průkazu stanoveno v rozsahu 7 hodin
v každém roce.
Pro ty, kteří dosud nevlastní profesní
průkaz řidiče, je vstupní školení v rozsahu 140 hod (nad 21 let u C a nad
23let u D), nebo 280 hod (18-21 let u C
a 21 až
23 let u D).
Naše autoškola tyto školící kurzy
zajišťuje.
Kontakt: AUTOŠKOLA-Petr Řezáč
Na Obůrce 242
388 01 BLATNÁ
as.rezac@seznam.cz
www.autoskola-rezac.wz.cz
Tel.: 724 023 573
nebo: AUTOŠKOLA PELLA s.r.o.
Volyňská sil. 2
386 01 STRAKONICE
frnoch@pella.cz
Tel. : 383 321 136
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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


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

�

�
�
�
�

��
��
��
��
��
��
��
��

�����������

�

�

�

Allianz povinné ru�ení
Nejnižší ceny povinného ru�ení platné od 1.1.2009
Osobní a nákladní automobily do 3,5t

Ro�ní pojistné
limit pojistného pln�ní
35/35 mil. K�

Do 1 000 ccm v�etn� nebo na el. pohon
Do 1 350 ccm v�etn�
Do 1 850 ccm v�etn�
Do 2 500 ccm v�etn�
Nad 2 500 ccm

1 343 K�
1 613 K�
2 330 K�
3 601 K�
5 083 K�

Ceny platí pro fyzické osoby starší 40 let s trvalým bydlišt�m ve m�stech a obcích do 90 000 obyvatel
s bonusem 45 % a v�rnostním bonusem 10 % za sjednané životní pojišt�ní, penzijní p�ipojišt�ní
nebo pojišt�ní majetku a odpov�dnosti ob�an� u Allianz.

Petr Bernas, pojiš�ovací kancelá� v Blatné, Purky�ova 264, tel.: 383 421 001
Provozní doba: Po-Pá 8.00-12.00, 13.00-17.00
Allianz - stojíme p�i Vás

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

NEJLEVNĚJŠÍ
VRTANÉ
STUDNY
�
�

������������������

��������

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



603959292
Pronajmu garáž v Blatné .
Tel. 737540308

Přijmu pracovníky na
ostrahu závodu, vhodné pro
část. invalidní důchodce.
Pracoviště Blatná.
Tel: 774 165 771.

od A - Z
������������������������
������������������
����������������������������
�������
�������������
����������������

PA

BLATNÁ

M
AR

St�ední odborné u�ilišt�
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Tel.:
731466512 / 737667198
Pronajmu obchodní prostory na třídě
J.P.Koubka, vhodné na obchod, kancelář apod. Velmi dobré místo. Volné od
1.6.2009.
Tel.: 776 335239
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ˇ
K ULTURNÍ KALENDÁR
Pátek 29. května – zimní stadion 19,30 hod.
Koncert

PETR KOLÁŘ

Můžete se těšit na nejznámější hity…
Předprodej vstupenek na odd. kultury /můžete
objednávat i na e-mail adrese:
kultura@mesto-blatna.cz/
Sobota 30. května

CYKLISTICKÝ DISNEYLAND aneb
DĚTSKÝ DEN NA KOLECH

11. ročník závodů a soutěží pro mládež
Dopoledne:
Prezence: zimní stadion 8,30 – 9,00 hod.
Začátek v 9,00 hod.
Odpoledne:
Prezence: u hospody U Hájků 13,30 – 14,00
hod.
Začátek 14,00 hod.

Červen

Středa 3. června – sokolovna 17,00 hod.

AKADEMIE žáků ZŠ JAK
Čtvrtek 4. června – sál ZUŠ 17,00 hod.

ZÁVĚREČNÝ KONCERT žáků ZUŠ
pro veřejnost

Pátek 5. června – zimní stadion 16,00 hod.

BAVÍME SE SPOLEČNĚ

zábavné soutěžní odpoledne pro děti a rodiče
Občerstvení zajištěno
Pořádá Sdružení rady rodičů a přátel ZŠ J.A.
Komenského
Pátek 12. června – sokolovna 8,00 hod.

GALAKONCERT žáků ZUŠ
pro školy

Pátek 12. června – zámek Blatná 19,00 hod.

SWING TRIO AVALON

Pořádá Občanské sdružení Duhové ještěrky
Pátek 12. června od 14,00 hod. a sobota
13. června od 9,00 hod.– tř. J.P. Koubka

OSLAVY 130. výročí založení SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

- námětové cvičení, ukázky z výcviku mladých
hasičů, výstava požární techniky, soutěže…
Hudba Z. Koubka
Občerstvení zajištěno
Sobota 13. června – blatenské nádraží 11,00
hod.

OSLAVY 110. výročí ŽELEZNICE NA
BLATENSKU

- příjezd parních vlaků ze Strakonic a Nepomuka, výstava lokomotiv, bojové umění musado
(předvede armáda ČR), zábavný program – kapela
Josefa Švejka …
Občerstvení zajištěno

Čtvrtek 18. června – sál ZUŠ

OSLAVY 60. výročí založení ZUŠ

9,00 – 15,30 hod. Den otevřených dveří – hudební ukázky žáků, výstava z historie školy
Pátek 19. června 15,00 hod. – sobota 20.
června 12,00 hod. – zimní stadion

BLATENSKÝ FEST

16. ročník
Vystoupí skupiny TLESKAČ, ELEKTRIC
MANN, SPS, LOCOMOTIVE, …
V průběhu festivalu bude probíhat bohatý
doprovodný program
Občerstvení zajištěno
Vstupenky v předprodeji: Hospoda U Datla,
Restaurace Sokolovna 240,- Kč
na místě 330,- Kč
Výstavy:
Sobota 13. června – zámek Blatná
27. ročník

Mapový okruh BLATENSKÁ RŮŽE

- výstava fotograﬁí z celostátní soutěže fotoklubů

Ročník 20 (30)
Vernisáž výstavy v 10,30 hod.
Otevřeno soboty a neděle od 10 – 12, 13 – 17
hod. do 6. července 2009
Městské muzeum – I. patro

ČESKÁ KYTARA

Otevřeno denně kromě pondělí 9 – 12, 13
– 16 hod.
Výstava potrvá do 28. 6. 2009
Městské muzeum – II. patro

U STOLU

J. Synek – obrazy a V. Teska – interiérové
objekty
Otevřeno denně kromě pondělí 9 – 12, 13
– 16 hod.
Výstava potrvá do 28. 6. 2009
Sport:
Sobota 27. června

MAČKOVSKÉ BIKE ELDORÁDO

Prezentace 8,15 – 9,00 hod. na mačkovské
návsi
Start v 9,00 hod.
Závodí mládež ve 4 kategoriích:
C 6 – 8 let,
B 9 – 11 let
A 12 – 14 let A-elite 15 – 17 let

Program kina květen-červen 2009
Pátek 29. 5. ve 20:00 hod.
Melodrama, psychologický USA, 2008, 108
minut, s titulky

SEDM ŽIVOTŮ
/Falcon/
Ochránil životy jiných.
Ben Thomas (Will Smith), záhadný jako sﬁnga
a upoutávající svým úsměvem, zprvu vystupuje
jako zaměstnanec daňového úřadu...
Vstupné 70,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Červen

Pátek 5. 6. v 17:30 hod.
Animovaný, dětský USA, 2008, 76 minut,
v českém znění

LOVECKÁ SEZÓNA 2

/Bontonﬁlm/
Jak se domácí zvířata ocitají v lese.
Lesní divočina je nejenom domovem zvířat,
ale také cílem výletů lidí z města. A ti s sebou
vozí i své domácí zvířecí mazlíčky...
Vstupné 60,- Kč

Mládeži přístupno

Středa 10. 6. v 19:00 hod.
Válečný USA, 2009, 120 minut, s titulky

VALKÝRA

/Bontonﬁlm/
V hlavní roli Tom Cruise.
Valkýra byl krycí název tajné akce německých
důstojníků, kteří se 20. července roku 1944 neúspěšně pokusili o
Atentát na Adolfa Hitlera. V hlavní roli Tom
Cruise.
Vstupné 65,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Pátek 12. 6. ve 20:00 hod.
Pohádka, etnický, historický ČR, Maďarsko,
SR, 2009, 122 minut, v českém znění

CINKA PANNA

/Bontonﬁlm/
Cikánské melodie a láska.
Dobrodružný pohádkový příběh o cikánské
muzikantce z 18. století.
Vstupné 60,- Kč

Mládeži do 15 let nevhodné

Středa 17. 6. v 19:00 hod.
Komedie, rodinný ﬁlm USA, 2009, 115 minut,
s titulky

MARLEY A JÁ

/Bontonﬁlm/
Jak všechno změnil jeden pes.
Rodinný ﬁlm, přičemž do rodiny se počítá
v neposlední řadě i pes. Hrají Owen Wilson
a Jennifer Anistonová.
Vstupné 60,- Kč

Mládeži přístupno

Pátek 19. 6. ve 20:00 hod.
Fantasy, sci-ﬁ USA, 2009, 95 minut, s titulky

MĚSTO EMBER

/Bontonﬁlm/
Cesta v čase a pod povrchem Země.
Sci-ﬁ dobrodružství dvou teenagerů ve světě,
který zmizel z povrchu Země.
Vstupné 60,- Kč

Mládeži přístupno

Středa 24. 6. v 19:00 hod.
Horror USA, 2009, 87 minut, s titulky

NENAROZENÍ

/Bontonﬁlm/
Když tě pronásleduje dybuk...
Dybuk je démon nebo duše mrtvého člověka.
Vtělí se do živé osoby a ovládá její chování. Zahnat jej lze jen při náboženském obřadu.
Vstupné 60,- Kč

Mládeži do 15 let nevhodné

Ročník 20 (30)

S PORT
Sportovní aktuality
Tým s bojovně laděným názvem „Bajonet
Příbram“ se na pouťovém turnaji v malé kopané
dočkal neočekávaného
Kadov - V této obci drží místní lidé hned dvě
poutě najednou- malou, která připadá na květen
a velkou v září. Nedílnou součástí obou poutí
jsou po řadu let fotbalová utkání, odehrávající se
na travnatém hřišti pod objekty zdejšího kostela
a bývalé školy. Nejinak tomu bylo i letos, kdy
mezi sebou změřilo síly deset manšaftů.
Hezké sobotní počasí a vidina příjemně stráveného dne v uvolněné atmosféře vylákala ven
desítky fotbalových příznivců, kteří jednotlivé
týmy mohutně povzbuzovali. Ačkoliv se jednalo „ jen“ o přátelský „pouťák“, hráči podávali
excelentní výkony a své umění a fyzické síly
vybičovali na maximum. Celý turnaj byl plným
právem obecenstvem ohodnocen jako vysoce
kvalitní a zdařilý.
Zdravá sebedůvěra FK Svéradice
Jedním z favoritů pouťového turnaje byla
sestava v zeleném oblečení pod krycím názvem
„Šumavská střela“, vlastním jménem FK Svéradice. „Dneska jedeme na vítězství, máme velké
sebevědomí“, prohlásil v průběhu utkání „tiskový
mluvčí“ týmu Pavel Marek / 25 let / . Jejich šance
se vskutku jevily jako velmi nadějné. FK Svéradice mohla mít také tuto zdravou sebedůvěru proto,
že podle vyjádření Pavla Marka hráči pravidelně
dvakrát týdně tvrdě trénují a jsou zařazeni do B
třídy. Sám Pavel Marek si tento den v Kadově
podle svého dalšího vyjádření náramně užíval: „Je
to tady fakt super, povedlo se mi dát soupeři góla,
máme skvělý a odolný manšaft- prostě to tady
nemá chybu.“ Kluci v zeleném se kadovského
turnaje zúčastnili letos už potřetí, v předchozích
letech vybojovali jednou třetí a jednou čtvrté
místo. Letos nakonec jejich dřina vystačila na
pomyslný bronz. Ale jedno prvenství jim nikdo
nemohl upřít- z jejich řad se rekrutoval nejlepší
střelec turnaje Michal Petrášek, který v průběhu
dne „nasázel“ sokům osobně tři góly.

Šumavská střela - FK Svéradice.

Domácí stará garda v těžké konkurenci
obstála čestně
Kadovští vyslali na „bitevní pole“ hned dva
týmy najednou - mladé bouřliváky „Kadovské
Vorly“, kteří v minulosti často místní turnaje

Blatná 29. května 2009
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PREZIOSO Sokol Blatná zaútočilo
na Finále Mistrovství ČR!
Dne 16. května se ve Valticích u Brna konalo
nejvyšší kolo sóloformací s hůlkou. Na Finále
MČR soutěžila sóla, dua – tria a miniformace (4
– 7 členek). Na této prestižní soutěži se bojovalo
nejen o titul Mistra ČR, ale také o postup na
Mistrovství Evropy, které se letos bude konat
opět v Polsku. Do tohoto velkého ﬁnále se ze
základních kol dostala jen pětina soutěžících. Ve
Valticích tedy v každé věkové kategorii usilovalo
o medaile 15 – 20 nejlepších mažoretek z celé
České republiky. Mažoretkový sport se vyvíjí
a úroveň soutěžících roste. Konkurence byla obrovská a diváci se měli opravdu na co dívat.
V nejmladší kategorii kadetek za PREZIOSO
Sokol Blatná soutěžila sólistka Lucie Hosnedlová,
která obsadila 5. místo, což bylo v této konkurenci
více než vynikající. Trio kadetek Terezka Motyková, Nikolka Drastíková a Eliška Pekárková šlo
do soutěže s nasazením, okouzlilo diváky i porotu a jejich výkon byl oceněn 1. místem. V této
kategorii se tedy PREZIOSO stalo absolutními
Mistryněmi ČR a kromě zlaté medaile si odvezlo
též postup na Mistrovství Evropy.
V kategorii juniorek byla konkurence obzvláště vysoká, startovaly zde soubory s velkou tradicí
ověšeny mnoha tituly. V disciplíně sólo soutěžily
za PREZIOSO Sokol Blatná tři sólistky. Je téměř

vyhrávali a starou gardu, u které diváci předem
tak trochu počítali vzhledem k těžké konkurenci
a věku domobranců se slabším výsledkem. Stará
garda ovšem bojovala statečně, obstála čestně
a dokázala i porazit jednoho ze soupeřů.
Předposlední pozice nikomu vrásky na čele
neudělala. Sportovně to bral i místní živnostník
a opora domobrany třiapadesátiletý Václav Vaněček: „Vůbec s tím výsledkem nemáme žádný
problém, my to nebereme jako ti mladí. Nám šlo
pouze o to se odreagovat, vyčistit si hlavu a proběhnout se. Ani nikterak netrénujeme, takže jsme
to brali spíš tak, že jsme tu do počtu a že se nám

neuvěřitelné, že na stupních vítězů stály hned dvě
– Mistryní ČR se stala Adéla Flanderová a 1. Vicemistryní ČR Evelyne Augierová a obě tak získaly
postup na Mistrovství Evropy. Dominika Vrbová
se umístila na 4. místě, což je obrovský úspěch,
neboť na této soutěži je velmi obtížné probojovat
se do první desítky nejlepších.
Tím ale PREZIOSO Sokol Blatná rozhodně
neskončilo. Následovala kategorie duo – trio, ve
které PREZIOSO opět vítězilo. Mistryněmi ČR
se staly Monika Lapková a Evelyne Augierová
a 1. Vicemistryněmi Dominika Vrbová a Adéla
Flanderová. Obě dua opět s postupem na Mistrovství Evropy. Tečkou za veleúspěšným dnem
bylo další 1. místo a titul Mistryň ČR s postupem
na Mistrovství Evropy, které vybojovala miniformace juniorek.
PREZIOSO Sokol Blatná získalo na tomto
mistrovství největší počet medailí a stalo se tak
nejúspěšnějším souborem České republiky v disciplíně sóloformací. Přesto, že mažoretky pilně
trénovaly, trenérky prý takový úspěch nečekaly.
Jejich slovy: „Byl to pro nás kouzelný den, kdy
se naše nejtajnější sny staly skutečností! Jsme
velice šťastné a tyto ocenění jsou pro nás hnacím
motorem do dalších kol, kde budeme soutěžit
s velkými formacemi.“
Veronika Loukotová

podařilo nebýt poslední, to je pro nás dostatečné
zadostiučinění.“
Příjemný šok pro Bajonet Příbram
Celkem logicky „přikovalo“ pozornost všech
přítomných ﬁnále a bylo vskutku na co se dívat.
Rozpoutal se boj plný překvapení a obětavých zákroků, který skalní fanoušky napínal jako strunu.
Nikdo nic nedostal ani nedal zadarmo, každá píď
země se tvrdě bránila.
Z fotbalové bitvy nakonec vyšel vítězně tým
„Bajonet Příbram“, který se tak dočkal něčeho naprosto nečekaného a dlouho se ze svého úspěchu
(pokrač. na str. 19)
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Memoriál Jana JANOVSKÉHO 2009
Předškoláci chlapci a dívky 3 roky a mladší, běh 60 m
Poz. S.Č. Příjmení
Jméno
Oddíl
1
24 Bloudková
Veronika
2
1
Šimůnek
Filip
3
2
Zbíralová
Rostislav
4
12 Kuřák
Josef
5
42 Jirásková
Ema
6
18 Machová
Marie
7
7
Mikeš
Vojtěch
Předškoláci chlapci 4 - 5 let, běh 100 m
Poz. S.Č. Příjmení
Jméno
Oddíl
1
6
Bulka
Adam
2
5
Pikl
Adam
3
16 Mikšl
Rostislav
4
5
Drnek
Ondřej
5
112 Bulka
Vojtěch
Předškoláci dívky 4 - 5 let, běh 100 m
Poz. S.Č. Příjmení
Jméno
Oddíl
1
23 Bloudková
Lucie
2
9
Haštavová
Simona
3
19 Zemanová
Martina
4
25 Kratochvílová Zuzana
5
46 Svobodová
Jana
6
9
Lisová
Magdaléna
Přípravka žáci 6 - 7 let, běh 400 m
Poz. S.Č. Příjmení
Jméno
Oddíl
1
23 Landa
Lukáš
2
20 Honsa
Antonín
3
21 Fišer
Miroslav
4
22 Vilita
Jan
Přípravka žákyně 6 - 7 let, běh 400 m
Poz. S.Č. Příjmení
Jméno
Oddíl
1
19 Honsová
Anežka
2
2
Vaněčková
Kateřina
3
4
Piklová
Aneta
Nejmladší žáci 8 - 9 let, běh 400 m
Poz. S.Č. Příjmení
Jméno
Oddíl
1
11 Louda
Petr
TJ Blatná
2
17 Honsa
František Šumava Vimperk
3
17 Janota
Petr
4
47 Havel
Daniel
5
8
Mikeš
Ondřej
TJ Blatná
6
6
Haštava
Andrej
7
50 Šimůnek
Michal
8
4
Drnek
Lukáš
Nejmladší žákyně 8 - 9 let, běh 400 m
Poz. S.Č. Příjmení
Jméno
Oddíl
1
7
Lisová
Barbora Atletika Písek
2
40 Hanzalová
Gabriela TJ Blatná
3
49 Michálková
Tereza
TJ Blatná
4
15 Slabová
Hana
Atletika Písek
5
3
Sokolová
Lucie
TJ Blatná
Mladší žáci I. 10 - 11 let, běh 800 m
Poz. S.Č. Příjmení
Jméno
Oddíl
1
14 Pinc
Dušan
TJ Blatná
2
11 Louda
Petr
TJ Blatná
3
16 Hájíček
Matyáš
TJ Blatná
4
1
Necuda
Tomáš
Atletika Písek
5
15 Mikšl
Miroslav Slávia Č. Buděj.
Mladší žáci II. 12 - 13 let, běh 1000 m
Poz. S.Č. Příjmení
Jméno
Oddíl
1
7
Pinc
Dušan
TJ Blatná
2
15 Mikšl
Miroslav Slávia Č. Buděj.
3
20 Kubík
Tomáš
Mladší žákyně II. 12 - 13 let, běh 800 m
Poz. S.Č. Příjmení
Jméno
Oddíl
1
27 Zelenková
Benedikta

Nar.
2007
2007
2006
2006
2007
2007
2006

Čas

Nar.
2004
2004
2005
2004
2005

Čas
00:27
00:28
00:28
00:29
00:34

Nar.
2003
2004
2004
2004
2005
2004

Čas
00:24
00:26
00:29
00:30
00:30
00:31

Nar.
2002
2003
2001
2002

Čas
01:35
01:51
01:57
02:07

Nar.
2003
2002
2002

Čas
01:42
01:49
02:11

Nar.
1999
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001

Čas
01:14
01:19
01:33
01:39
01:40
01:45
01:47
01:57

Nar.
2001
2000
2000
2001
2001

Čas
01:32
01:40
01:47
01:48
01:49

Nar.
1998
1999
1998
1999
1999

Čas
02:46
03:07
03:12
03:14
03:18

Nar.
1998
1999
1997

Čas
03:44
04:20
04:36

Nar.
1996

Čas
03:06

2
18 Janotová
Kristýna
1997
Starší žáci 14 - 15 let, běh 1000 m
Poz. S.Č. Příjmení
Jméno
Oddíl
Nar.
1
41 Žák
Jakub
TJ Blatná
1994
2
43 Kallmünzer Dan
1995
3
12 Weise
Štefan
TJ Sokol Blatná
1995
Dorostenky 16 - 17 let, běh 1600 m
Poz. S.Č. Příjmení
Jméno
Oddíl
Nar.
1
39 Zachová
Alena
TJ Sokol Blatná
1995
2
10 Divišová
Barbora TJ SOKOL Blatná
1991
Juniorky 18 - 19 let, běh 1600 m
Poz. S.Č. Příjmení
Jméno
Oddíl
Nar.
1
21 Hoštičková Věra
1990
Ženy 20 - 34 let, běh 3000 m
Poz. S.Č. Příjmení
Jméno
Oddíl
Nar.
1
24 Bloudková Jana
1976
2
45 Jirásková
Radka
1978
Veteránky 35 let a starší, běh 3000 m
Poz. S.Č. Příjmení
Jméno
Oddíl
Nar.
1
14 Honsová
Olga
1973
Muži 20 - 39 let, běh 5000 m
Poz. S.Č. Příjmení
Jméno
Oddíl
Nar.
1
13 Mikšl
Rostislav Slavia Č. Budějovice 1972
2
33 Mach
Zbyněk OMV Příbram
1970
3
25 Bloudek
Petr
1972
4
41 Žák
Jakub
1994
5
11 Louda
Petr
TJ Blatná
1973
6
25 Weinfurt
Petr
1984
7
8
Šilha
Václav
1983
8
27 Svoboda
Václav
TJ Sokol Blatná
1972
9
39 Kallmünzer Filip
TJ Blatná
1992
10 20 Popelka
Aleš
TJ Blatná
1990
11 21 Fišer
Miroslav TJ Sokol Blatná
1974
Ženy 20 - 34 let, běh 5000 m
Poz. S.Č. Příjmení
Jméno
Oddíl
Nar.
1
39 Zachová
Alena
TJ Sokol Blatná
1995
2
10 Šímová
Petra
TJ Sokol Blatná
1991
Veteráni I. 40 - 49 let, běh 5000 m
Poz. S.Č. Příjmení
Jméno
Oddíl
Nar.
1
6
Jansa
Jiří
1966
2
43 Budil
Roman
1964
3
22 Bartoš
Dušan
Atletika Písek
1964
4
10 Soukup
Petr
Kovohutě Příbram
1965
5
24 Jodl
Jakub
1968
6
4
Kudrlička
Rostislav
1964
7
3
Holan
Martin
TJ Zentiva Kocelovice 1963
8
42 Landa
Jindřich
1965
9
8
Drnek
Milan
1969
10 48 Havel
Milan
1969
Veteráni II. 50 - 59 let, běh 5000 m
Poz. S.Č. Příjmení
Jméno
Oddíl
Nar.
1
1
Tík
František
1957
2
16 Huspeka
Miroslav
1959
3
15 Molčan
Peter
TJ Banská Bystrica 1957
4
1
Duspiva
Miroslav
1954
5
21 Franc
Jiří
1953
6
29 Hornát
Josef
TJ Blatná
1957
7
44 Vokáč
Milan
1950
8
28 Scheinnher Jiří
1951
Veteráni III. 60 let a starší, běh 5000 m
Poz. S.Č. Příjmení
Jméno
Oddíl
Nar.
1
26 Mráz
Miloslav
1949
2
9
Putschögl
Jaroslav TJ SOKOL Písek
1939
3
15 Veselý
Karel
1943
4
22 Šefrna
František
1945

03:50
Čas
03:19
03:27
03:44
Čas
07:23
08:58
Čas
06:58
Čas
13:00
13:12
Čas
12:35
Čas
18:29
19:11
19:44
20:03
20:17
20:38
21:59
23:30
23:42
25:06
27:54
Čas
26:53
27:54
Čas
17:23
17:47
18:49
19:11
20:15
20:35
21:05
21:55
22:54
25:38
Čas
18:17
20:22
20:42
21:41
22:59
23:12
24:04
27:54
Čas
22:45
23:14
24:57
27:27
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vzpamatovával. „To snad ani není možné“, kroutil hlavou pohlcen radostnou
euforií hráč Michal Werner, „ My jsme vůbec nepočítali ani s tím, že bychom
postoupili. Vždyť my jsme docela obyčejní kluci, kteří se na nějaké tréninky
vůbec nescházejí a dáváme se dohromady na poslední chvíli.“
Sláva vítězům, čest poraženým
Úderem šestnácté hodiny proběhl slavnostní nástup zúčastněných manšaftů a starostka obce Vladimíra Tomanová vyhlásila výsledky. Na chvostu
fotbalové desítky zůstali hráči ze Lnářského Malkova, předstihla je mužstva
Stará garda Kadov, Pole / Krelb /, směsice fotbalistů z několika vesnic ZODO
a Kadovští Vorlové. Přesně uprostřed zůstala Blatná / Hospůdka „Na Růžku“/,
následovaly Běšiny, Šumavská střela / FK Svéradice /, těsně pod vrcholem
stanuli Kasejovičtí a nad nimi Bajonet Příbram.
Málokdo pospíchal po uskutečnění závěrečného ceremoniálu domů, a tak
hezký den na kadovském hřišti pokračoval ve stejném duchu dál.
Vladimír Šavrda

Přípravy na premiéru turnaje v malé
kopané „Kuřátko Cup 2009“ nabírají
obrátky
Lnáře - Program 1. ročníku velkého turnaje v malé kopané, který je
naplánován na 1. srpna a jehož dějištěm bude fotbalové hřiště ve Lnářích,
bude podle organizátorů z blatenské hospůdky „ Na Růžku“ skutečně pestrý
a nabídne divákům nevšední podívanou. Skutečnými „taháky“ pro příznivce
fotbalu bude účast ženské sestavy, reprezentující SK Slavia Praha a přítomnost fotbalových internacionálů SK Slavia Praha a jednatelky a nejvěrnější
fanynky tohoto klubu Blanky Zíkové. Týmy, které se na turnaj chtějí ještě
zaregistrovat, nechť tak učiní na telefonních číslech 777/ 196 383 nebo 776/
103522. Prozatím se přihlásily týmy Staďáci Blatná, Bar Blatná, „Kuřátko
team“ Blatná, Sokol Lnáře- dorost, Sokol Lnáře- muži, Sokol Liboc, TJ
Radlice, Tesco, Buenos Lemplos Blatná, Anča Band. Turnaji dodá navíc další
lesk sportovní komentátor České televize Jaromír Bosák. Po celý den bude
zajištěno občerstvení.
Vladimír Šavrda
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