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Čtrnáctideník

Cena 7,- Kč

15. - 16. SRPNA 2009

tradiční

blatenská POUŤ

Pátek 14. srpna - Datel Aréna - 20,00 hod.

POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA

- hraje Anča Band
Zimní stadion

PIVNÍ SLAVNOSTI

Sobota - zahájení v 10,00 hod.
- hraje hudba p. Koubka
20,00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVA
- hraje Melodion
Neděle od 14,00 do18,00 hod.
- hraje BUDVARKA
Občerstvení zajištěno
Výstavy:
Areál ČSCH 8,00 - 18,00 hod.

VÝSTAVA DROBNÉHO
DOMÁCÍHO ZVÍŘECTVA

V sobotu od 8,00-18,00 hod.
- hraje kapela DOUBRAVANKA
V neděli od 9,00-12,00 hod.
- hraje hudba p. Kováře z Oseka
od 13,00-17,00 hod.
- hraje Malá muzika Nauše Pepíka

Městské muzeum Blatná I. patro

MEDVÍDEK

- nejmilejší hračka
Otevřeno denně mimo pondělí 9-12, 13-16 hod.
Výstava potrvá do 16. 8. 2009
Zámek Blatná

PETR ŠTĚPÁN - obrazy, graﬁky
ILJA ŽÁČEK - drobné kresby

Otevřeno denně mimo pondělí 10-12, 13-17 hod.
Výstava potrvá do 30. 8. 2009
MěÚ Blatná, T.G. Masaryka 322 /parkoviště/ - sobota a neděle od
8,00-18,00 hod.

VÝSTAVA HISTORICKÝCH MOTOCYKLŮ

Sobota - po celý den informační stan o.s. EKODOMOV
k separaci bioodpadu a kompostování. Dejte šanci bioodpadu!
Letní stadion:
Sobota - odbíjená, kopaná ...
Neděle - plážový volejbal, kopaná ...

Městské muzeum Blatná II. patro

PŘIPOMENUTÍ

JINDŘICH KRÁTKÝ - OBRAZY, KRESBY
Otevřeno denně mimo pondělí 9-12, 13-16 hod.
Výstava potrvá do 23. 8. 2009

Letní stadion

POUŤOVÉ ATRAKCE

Švédský víkend na zámku Blatná 28. 8. - 30. 8. 2009

Přijďte strávit poslední prázdninový víkend na zámek Blatná a přitom se
seznamte se zemí vikingů, polární záře, krásné a chráněné přírody, Astrid
Lindgrenové, Ingemara Bergmanna, Grety Garbo, Anity Ekberg, IKEA, vynikajících hokejistů, zajímavých tradic, přívětivých lidí a mnoho dalšího.
Program víkendu začne tradičně v pátek 28. 8. večer koncertem, jehož
program pro nás opět připravila Denisa Neubarthová a Hans Richter
z písní převážně o lásce. Recital začne v 19.00 a uslyšíte několik skladeb
severských skladatelů.
V sobotu 29. 8. začne celodenní program už v 10.00 hodin a bude se
stále na co dívat. Vystoupí folklorní soubor „Leksands folkanslag“, svá
zajímavá výtvarná díla představí Roland Backlund, o švédské přírodě pohovoří s doprovodem mnoha fotograﬁí RNDr. Petr Pavlík, o cestě do Švédska

a dřině na cyklistickém maratonu se dozvíte od Františka Šestáka, který
své vyprávění rovněž doprovodí fotograﬁemi, o svých osobních zážitcích
se švédskými hokejisty (kteří nám mnohdy ošklivě zatopili) můžete pobesedovat s naším vynikajícím hokejovým reprezentantem Milanem Novým,
můžete ochutnat speciality z pravých švédských stolů, které připraví IKEA,
vystoupí i domácí skupiny a soubory: blatenské mažoretky, strakoničtí dudáci, blatenský soubor keltské muziky Maiden´s of Samhain, taneční soubor
H. Motlové za Strakonic a domácí rocková kapela B.A.S.. Ve výstavních
prostorách zámku uvidíte též obrazy Kateřiny Smetanové, můžete ochutnat
vína, koupit si švédské suvenýry, občerstvit se pivem dle výběru, prostě
hezky a příjemně se pobavit.
(pokrač. na str. 2)
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A KTUALITY
Blatenský pohár
zůstává doma
V polovině května pořádal Klub potápěčů
Blatná na zatopeném lomu v Trhové Kamenici
první kolo MČR v lovu ryb na nádech. Závodů
se zúčastnilo 14 družstev z celé ČR. Blatenští
potápěči znovu obsadili přední místa jak v jednotlivcích tak i v družstvech. Tým Blatná I. (úřadující
mistři republiky) ve složení K.Říha st., E. Faja
a K. Říha ml. obsadil 5. místo.
Výborného výsledku dosáhl tým Blatná
II. Ve složení P.Sedláček, P.Pechr a J.Kostka,
který zvítězil před Neptunem Č. Budějovice
a Prahou. V jednotlivcích se stal vítězem Josef
Kostka (Blatná II.) před Rejdou (Pardubice)
a Fleischmannem st. (Hradec Králové). Mezi
prvními deseti se dále umístili Petr Sedláček 4.,
Karel Říha ml. 8., a Petr Pechr 9. místo.
Tímto si blatenští potápěči připravili dobré
výchozí pozice v bojích o titul mistrů republiky
v jednotlivcích i v družstvech.

Blatná 14. srpna 2009

S angličtinou do světa!

Výuka angličtiny konverzační metodou.
Kurzy pro začátečníky, pokročilé, konverzace, příprava na maturitu.
Základy business English.
Skupiny max. 5 účastníků, individuální
přístup, vlídné zacházení.

Začátek kurzů 7.9.2009.

Přihlášení i výuka na adrese:
Luboš Vinš, Na Obůrce 418, Blatná
tel: 732 37 47 58,
e-mail: lubos.vins@seznam.cz

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat paní Vladimíře Tomanové z Kadova za nález a odevzdání
peněženky,kterou jsem ztratil na silnici mezi Blatnou a Mračovem. Peněženku mi bez jakéhokoli
nálezného dovezla paní Tomanová až domů.
Kaksa Ladislav Mračov.

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, krematoria 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.
Na přání vyřídíme objednávku i u Vás v bytě.

Švédský víkend

(pokr. ze str. 1)
Přítomni budou velmi význační hosté – naše
pozvání přijali velvyslanci obou zemí, ze Švédského království je to paní Catherine von Heidenstam, velvyslancem České republiky ve Švédsku
je pan RNDr. Jan Kára z Blatné. Oba velvyslanci
společně zasadí na paměť této akce v zámeckém
parku severskou břízu.
Program v neděli 30. 8. začne v 11.00, zahraje
country skupina, budou pokračovat všechny
výstavy a ochutnávky a vyvrcholením programu
bude vystoupení skupiny ABBA revival.
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Bohatý program je připraven po oba dny i pro
děti, holčičky se mohou pochlubit převlečením za
„Pipi, dlouhou punčošku“, nejvýstižnější oblečky
budou odměněny, kluci si mohou zkusit hokejové
ﬁnty s Milanem Novým a všichni budou mít možnost postavit „lapkatu“ - specielní obydlí Inuitů
ze severního Švédska.
Akce nebyla podpořena Evropskpu komisí, ale
byla podpořena grantem Jihočeského kraje, morální záštitu převzal hejtman Jč kraje pan Mgr. Jiří
Zimola, ﬁnančně nás podpořily ﬁrmy SKANSKA,
IKEA, BUDVAR, doufáme, že se připojí i místní
ﬁrmy.
Blanka Malinová

Větší část prázdninových dní již je za námi,
pomalu se začínáme připravovat na příchod
nového školního roku - obzvlášť pokud máme
v rodině děti školou povinné. My ostatní si uvědomujeme, že nastane druhá, ta chladnější polovina
roku. Ohraničuje nám ji BLATENSKÁ POUŤ.
V letošním roce se uskuteční o tomto víkendu
- 15. a 16. srpna.
O celém víkendu bude otevřena pouze PRODEJNA LIDOVÉHO ŘEMESLA na nádvoří
zámku, kam můžete dojít procházkou zámeckým
parkem, pokud chcete pouť obohatit také kulturními zážitky. Kromě řemeslných a uměleckých
výrobků máme ve své nabídce jako novinku ŠUMAVSKÉ BYLINKOVÉ VÍNO a KITLŮV ŽIVOTABUDIČ - mediciální sirup na povzbuzení,
také MEDOVINU a již oblíbené BLATENSKÉ
PRECLÍČKY. Pokud jste v letošní sezóně dosud
zámeckou prodejnu nenavštívili, máte jedinečnou
příležitost!
Na nádvoří zámku se vám také představí letos
nově pojmenovaná i jinak zcela nová KAVÁRNA
U JOHANKY - jistě nejlepší čas na odpolední
kávu. V areálu zámku můžete shlédnout hned dvě
výstavy obrazů - K. SMETANOVÉ, a P. ŠŤĚPÁNA (obrazy a graﬁky) spolu s drobnými kresbami
J. ŽÁČKA. Pokud budete pokračovat směrem do
města, neminete PŮJČOVNU LODĚK (proti
Hospůdce u Bryndů), která pro vás bude po celé
dny otevřena.
Okruh procházky můžete uzavřít na náměstí
Míru v Městském muzeu, kde stále ještě probíhá
výstava J. KRÁTKÉHO - obrazy a kresby.
Stejně jako vy i my věříme, že počasí nám
všem bude o BLATENSKÉ POUTI nakloněno.
VYBRALI JSME ZE SRPNOVÝCH PRANOSTIK:
- Do Vavřince - užij slunce!
- První podzimní den je na sv. Vavřince
(10.8.)
- Po sv. Smilu, slunce ztrácí již svou sílu.
(14.8.)
- Bartoloměj svatý, léto nenavrátí. (24.8.)
- Sv. Bartoloměj zapovídá koupání.
- Sv. Vavřinec vyprázdnil polní hostinec.
- Srpen klade na stůl nový chléb.
Eva Fučíková
lidové řemeslo
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Barevné prázdniny
aneb Přijeďte
k nám na výlet
Mateřské centrum Kapřík Blatná se zapojilo do akce mateřských
center z celého Jihočeského kraje
Barevné prázdniny aneb Přijeďte
k nám na výlet. Cílem této akce
není jen se vzájemně poznat, vyměnit si zkušenosti a prohlédnout si jiné mateřské centrum, ale
také poznat zajímavosti vybraného města. MC
Kapřík připravilo na středu 19. srpna dopolední
program v našem mateřském centru a na odpoledne program v zámeckém parku – hledání
pokladu a krmení daňků. Účast nám již přislíbilo
Mateřské centrum Beruška Strakonice. Počet míst
na dopolední program pro blatenské maminky je
z kapacitních důvodů omezen. Zájemci se mohou
hlásit nejpozději do 16. 8. na mckaprik@seznam.
cz. Odpolední akce se uskuteční pouze za příznivého počasí.
Více na www.mckaprik.estranky.cz
Pravidelný provoz MC Kapřík bude opět
zahájen 7. září 2009.

SDH BEZDĚKOV
A FA-SUDA TRUHLÁŘSTVÍ
POŘÁDAJÍ
V NEDĚLI 30. SRPNA 2009 OD
14,00 HOD.

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU

HRÁT BUDE „MALÁ MUZIKA
NAUŠE PEPÍKA“
JAKO HOST BUDE SPOLUÚČINKOVAT
BÝVALÝ SENÁTOR
ING. JOSEF KALBÁČ
BOHATÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

Připomenutí
díla malíře Jindřicha Krátkého z Blatné
Začátek letošního kulturního léta v Blatné byl a je pro milovníky výtvarného umění mimořádně příznivý. Vedle trvalé expozice nádherných
pláten a malovaného porcelánu akademického malíře Jiřího Karmazína
na zámku Blatná jsme mohli po dva měsíce obdivovat společnou výstavu
malíře Josefa Synka, architekta Vlastimila Tesky a hosta výstavy Marka
Tesky v Městském muzeu.
A poté se do Blatné ze Strakonic přestěhovala výstava děl mistra Jindřicha Krátkého. Velice vkusně provedenou pozvánkou pozvalo Městské
muzeum v Blatné a autor díla všechny přátele výtvarného umění na vernisáž výstavy obrazů a kreseb s názvem „Připomenutí“. Úvodního slova
se opět jako ve Strakonicích ujala renomovaná znalkyně mistrova díla
PhDr. Jana Potužáková, hudební vystoupení s vtipným úvodním slovem
obstaralo sehrané kytarové duo Pavel Půta a Andy Seidl a k milé atmosféře
vernisáže přispěla i skupina veselých obdivovatelek mistrova díla z Plzně.
Protože galerie Městského muzea v Blatné nabízí více prostoru nežli Jelenka ve Strakonicích, je potěšitelné, že autor zařadil na výstavu bohatší
výběr kreseb i olejů z poslední doby a též ukázal stěžejní díla z minulých
tvůrčích období.

Vernisáž výstavy za přítomnosti autora se uskutečnila za hojné
účasti obecenstva 7. července 2009 v 18 hodin a výstava potrvá od
8. července do 23. srpna 2009 denně mimo pondělí od 9.00 – 12.00 a od
13.00 – 16.00 hodin.
Nenechte si ujít skutečně hodnotný umělecký zážitek mezi díly význačného umělce, který jak rozsahem, tak i originalitou a hloubkou své tvorby
patří mezi špičku umělců jižních a západních Čech.
Karel Zíka

Číslo 13 / strana 4

Blatná 14. srpna 2009

To nejhezčí ze

SLOVINSKA 2009

Potřebujete pouhé 3 dny z dovolené…

Tradiční zářijový termín osvědčeného poznávacího zájezdu Vám nabídne možnost podívat se do překrásných slovinských hor a dolin, k nádherným jezerům a do divokých soutěsek, možná i koupání a procházku
po slovinských plážích Jaderského moře na istrijském poloostrově. Čeká
Vás návštěva slaniska s těžbou soli a neobyčejně bohatou květenou na
mořském pobřeží. Malý vláček Vás proveze podzemím obrovské krasové
jeskyně Postojnska jama, kde žije jeden z nejpodivnějších živočichů na
zemi, ocitnete se u nádherně čistého Bohinjského jezera v Julských
Alpách, kde si můžete zapůjčit horské kolo, malý skútr, nebo se třeba
projedete lodí.

Termín:

úterý 8. – neděle 13. září 2009

P r o g r a m:
1. den odjezd večer ze Strakonic, Horažďovic a Plzně, cesta Německem
a Rakouskem přes noc
2. den časně ráno přijedeme do oblasti Kranjské Gory (Korensko
sedlo – Wurzenpass) a horského sedla Vršič či do údolí Tamar – Planica
(dle počasí a sjízdnosti horského sedla), odtud horská túra pod horou
Mojstrovkou (nádherné panoramatické výhledy, fotograﬁcké scenérie
Julských Alp, prastaré porosty modřínů, do romantického údolí Tamar
pod horou horu Jalovec, kde vyvěrá nádherný skalní potok Nadiže (pitná
voda) i krásný vodopád, lze posedět na terase horské chaty Dom v Tamarju, prohlédneme si Planici, centrum zimních sportů (největší skokanský
můstek na světě). Pěšky celkem asi 15 km. Navštívíme chráněné území
– prameništní oblast řeky Sávy Dolinky - Zelenci. Přejedeme busem
necelou hodinu jízdy do místa ubytování v centru Julských Alp ve Stare
Fužině na Bohinjském jezeře. Večeře, nocleh.
3. den po časné snídani se vydáme přes lázeňské město a jezero Bled,
dále kolem Lublaně, prohlédneme si krasovou jeskyni Postojnska jama
(vstupné), kde uvidíme macaráta jeskynního a projedeme se vláčkem
v podzemí, dojedeme na poloostrov Piran na pobřeží Jaderského moře,
uvidíme těžbu soli odpařováním v „salinách“. Můžeme se podle počasí
vykoupat v moři. Návrat na ubytování v Julských Alpách, návrat později
večer, večeře formou balíčku s sebou, nocleh.
4. den po snídani busem okolo jezera k vodopádu Savica (asi 15
minut pěšky jedna cesta). Alternativně dle počasí:
- horská túra Uskovnica – horské pastviny, lesy, pěstování dobytka,
ochutnávka tvarohu, sýra, klobás či kyselého mléka, k vodopádu a kaňonem
řeky Mostnice zpátky do ubytování.
- vysokohorská túra skalním masivem Komarča směrem do Doliny
triglavských jezer – Črno jezero, odtud přejdeme zvlněnou horskou krajinou
jižními kopci zpět do místa ubytování – delší celodenní túra, návrat do
místa ubytování pěšky večer. Večeře, nocleh. Nutná dobrá horská obuv
a oděv do každého počasí (viz i den 2.).
5. den po snídani individuální volitelný program v blízkosti Bohinjského jezera – nádherné okolí jezera využijeme k odpočinku a procházce podél krásného členitého pobřeží (miniplážičky) do Ribčeva
Lazu (turistické informace, prodejna, hotely, půjčovna loděk, horských
kol, rafty, skútry). Zvolit můžete i příjemnou procházku do soutěsky
u řeky Mostnice (tyrkysové tůně, vodou modelovaný kaňon – pokud se
neuskuteční 4. den) v blízkosti našeho ubytování. Alternativně vyjedeme
moderní lanovkou směrem na vrch Vogel – rozsáhlé náhorní planiny,
horské louky (výhled po Julských Alpách a na nejvyšší horu Triglav).
Cestou domů navštívíme nádhernou soutěsku Vintgar, která se nachází
poblíž městečka Bled.
Večerní odjezd do ČR, noční tranzit s hygienickými zastávkami.
6.den příjezd do Plzně, Horažďovic a Strakonic v ranních hodinách.

Cena 6.970,- Kč zahrnuje dopravu luxusním busem VOLVO
(klima, WC, GPS, CD/DVD, palubní minibar), 3x ubytování (vícelůžková
apartmá, vybavené kuchyňky, ložní prádlo, ručníky), 3x českou polopenzi, průvodce, doprovodné materiály, pojištění pořadatele, platbu místní taxy,
silniční daň v Rakousku a SRN. Neobsahuje vstupné (doporučeno min.
35,- EUR), pojištění pro cesty do zahraničí (lze uzavřít při platbě zájezdu v CK za cenu 190,- Kč/os.). Změna vyhrazena. Výběr z uvedených
programů dle počasí.
Turistické infocentrum Ciao . . .
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Chlumští podnikatelé se nechali
inspirovat romány Karla Maye
a uvedli děti do indiánského světa
Chlum - Klukovské sny nemusí vždy nutně zmizet s dospíváním. Názorným příkladem byl v sobotu 27. června již čtvrtý indiánský den, který
v panenské přírodě za obcí zorganizovali milovníci romantiky ze svazku
chlumských podnikatelů za vydatného přispění dalších místních občanů.
Letošní indiánské hry co do účasti dětí i dospělých předčily předchozí tři
ročníky- romantické zákoutí navštívilo tentokrát ke třem stům fanoušků
této jedinečné akce.
„Účast byla ohromná ovšem i v předchozích letech“, poznamenává k tomu jeden z pořadatelů Petr Tchorovský, „Letos však padl rekord. Potěšitelné
je, že v samotném Chlumu je hodně dětí i díky tomu, že se sem přistěhovala
řada mladých rodin. Zasoutěžit si tady může kdokoliv přespolní, velká návštěvnost bývá zejména z nedaleké Blatné. Všichni jsou tady vítáni a nikdy
nikdo neodejde s prázdnou.“
Indiánský tábor byl dokonalý ve všech směrech
a nechybělo tu nic, co ti
dříve i později narození
znají z ﬁlmových mayovek - hned u vchodu vítali
příchozí Vinnetou a jeho
sestra Nšo-či, jejich otec
Inčučuna vyučoval malé
adepty na indiánskou dráhu
v hodu lasem na cíl, Old
Shatterhand po dvaceti letech dával lekce ve střelbě
luky. Uprostřed prostranství
se tyčil vysoký vyřezávaný
totem, okolo dvě týpí, nechybělo ohniště ani strážní
stanoviště. Slavné jezero
Rio Pecos nahrazoval rybník pod táborem, kde se
mohli podle libosti zájemci
projíždět na kánoi nebo na
voru. Samozřejmě by to
nebylo ono bez živých koní,
kteří se popásali dole v ohradě a byli k dispozici na výlet po okolí. Nad tou
vší nádherou se ve výšce třepetala pravá americká vlajka.
Soutěží pro děti tu bylo nepřeberně: Již zmíněné vrhání lasem a střelba
z luku na cíl, hod tomahavkem, hod oštěpem na bizona / ovšem namalovaného/, porážení obřích dřevěných kuželek pytlíkem plným písku na provázku,
chytání rybiček na udičku, házení podkovami a tenisovými míčky na cíl,
střelba ze vzduchovky na špejle a jiné. Každý mladý indián nebo indiánka,
kteří absolvovali nějakou soutěž, byli na místě odměněni chlumskou jednodolarovou bankovkou. Rozhodčí na jednotlivých soutěžích dávali každému
několik pokusů a když těm nejmenším činily některé disciplíny problémy,
blahosklonně přimhouřili oči a bez dolárku v kapse nikoho nepustili. Koneckonců nešlo o žádnou olympiádu, ale v první řadě o potěšení dětí. Za
chlumské dolary si pak soutěžící mohli u stánku s cenami vybrat odměnu
v hodnotě, kterou měli u sebe. „Tohle naše oﬁciální platidlo jsme pro děti
vymysleli, abychom je motivovali. Čím víc peněz vyhrají, tím víc si toho
mohou u stánku koupit“, sděluje spolupořadatel Jiří Oulehle ml., „My se
vůbec snažíme každý rok program indiánského dne obohatit a zpestřit,
vždycky přijdeme s něčím novým.“
Děti byly z indiánských hrátek úplně u vytržení. Stejně tak zdejší desetiletá Michala Koptyšová, která zavítala na území Apačů podruhé: „Je to tady
fajn, všechny soutěže jsou moc zajímavé a hezké. Mně se nejvíc líbilo střílení
ze vzduchovky. Nejúspěšnější jsem byla při porážení těch velkých dřevěných
kuželek“, vyráží ze sebe překotně a už pospíchá znovu za zábavou.
Do Chlumu přijeli úplně poprvé manželé Dufkovi z Blatné s tříletým
Dominikem: „Malého tady ze všeho nejvíc potěšili živí koníci. Jsme úžasně
překvapeni, jak to tady mají místní pěkně zorganizované a jak umí zaujmout
děti.“
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„Chtěli bychom tímto srdečně poděkovat
chlumskému starostovi ing. Františku Zrostlíkovi,
který nám umožňuje na obecních pozemcích tyhle
akce pořádat. To poděkování mu patří i za nedávný chlumský Fichtl Cup“, zdůrazňuje pořadatel
Petr Tchorovský.
Indiánský den trval až do samého večera. V jeho rámci se rovněž uskutečnila dvacetiminutová
exhibice blatenského „kauboje“ Miloslava Simandla s jeho cvičeným koněm, která mezi publikem
vyvolala bouřlivé ovace a dlouhotrvající aplaus.
Co říci závěrem? Snad to, že legendární
náčelník Apačů Vinnetou by měl radost. A že by
podobných akcí mělo být co nejvíc.
Vladimír Šavrda
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Drobné památky Blatenska
Návesní kaple v obci Chlum je stavbou, u
které by bylo zajímavé zjistit datum jejího vzniku.
Kaple má obdélníkový půdorys, spodní část objektu vykazuje stavební prvky (římsa, pilastry)
charakteristické pro klasicismus. Trojúhelníkový
štít nad vchodem lze též připsat vlivům klasicismu. Neobvyklé jsou tři kamenické články,
tzv. čučky, nad průčelím. Jsou patrně barokní
z 18. století. Nabízí se úvaha, že snad pochází ze
starší, barokní kaple, která možná stávala na místě
současné stavby. Sedlová střecha kaple je opatřena
dřevěnou oplechovanou stříškou, zakončenou
kovovým křížkem. Kaple je ve velmi dobrém
stavu a je ozdobou obce Chlum.
Pet
Foto Václav Cheníček, listopad 2008

Městská lidová knihovna v Blatné připravuje literární zájezd na 6.října/úterý/

Miloslav Simandl - exhibice s koněm.

Program:
Ladislav Stehlík Bělčice-pamětní síň
Vysoká u Příbrami - A. Dvořák v literatuře
návštěva památníku
Březnice - zámek park
Zájezd se uskuteční při plném obsazení
autobusu.Kdo máte prosím zájem,nahlašte
se v Městské knihovně v Blatné.Telefon
383422019,nebo přímo v půjčovně
knihovny.
Cena bude upřesněna později.

S Kapříkem na hřiště

dětského hřiště v lokalitě Vinice. Tímto děkujeme všem, kteří přispěli
dobrovolným vstupným.

Konečně jsme se dočkali naší první větší akce, kterou jsme naplánovali
na sobotu 11. července. Celé dopoledne jsme na zimním stadionu připravovali soutěžní stanoviště, tombolu, stánky s občerstvením, hudbu, hrací
koutek pro děti…Po obědě to ale vypadalo, že budeme muset všechno balit.
Asi pět minut před začátkem akce se naštěstí počasí nad námi slitovalo,
přestalo pršet a začalo svítit sluníčko. Ani jsme nestihli utřít mokré lavičky
a už se přihrnuly první nadšené děti, které se rozeběhly po 10 soutěžních
stanovištích. Nesoutěžily ale jen děti, soutěže byly připraveny i pro větší
školáky a pro rodiče. Prostě soutěžily celé rodiny. Na jednotlivých stanovištích získávaly děti razítka, za která si pak mohly vybrat odměnu. Nějaký
ten pamlsek dostaly i dětičky převlečené za různé vodní příšerky či živočichy.Všechny masky byly kouzelné! Velký úspěch měla také plyšáková
tombola. Závěr patřil zpěvu a tanci. Snad se akce líbila a doufáme, že se
za rok „na hřišti“ zase sejdeme.
Jménem našeho MC bychom rádi poděkovali sponzorům této akce:
Masna Příbram, Cukrárna Viola – paní Havlenová, TJ Blatná, Město Blatná
a Technické služby Blatná. Za technickou pomoc děkujeme panu Tvrdému
(Spar) a Datlovi. Dále patří velké díky maminkám, které věnovaly plyšáky.
Za výpomoc velmi děkujeme maminkám z našeho MC - Alče, Olče, Lucce
a Olině, Duhovým Ještěrkám, Hance S., Hance N., Martinovi a Ivetě, Zuze
M., Janě L., všem silným chlapům a našim taťkům. O hudbu se postaral
Jakub Zbíral a celé odpoledne skvěle moderovala Šárka Zbíralová, tančila
a soutěžila s dětmi – i jim patří obrovské díky.
Výtěžek z této akce (necelých 5000,- Kč) bude použit na provoz MC
a v budoucnu bychom rádi pomohli s osázením živého plotu plánovaného

Číslo 13 / strana 6

Blatná 14. srpna 2009

O víně po kapkách – kapka desátá
O dopravě, skladování a archivaci vína
V dnešním trochu jubilejním článku se
pokusíme sledovat cestu vína od výrobce přes
distributory a prodejce až na náš stůl. Mluvím
samozřejmě o víně v láhvi. Víny, která se týdny
i měsíce potulují po moři v cisternách a následně
se stáčejí v různých přístavech, případně se v extrémních případech rozlévají do láhví kropáčem
(to není pomluva, i to je realita dnešních dnů),
těmi se však na tomto místě zabývat nebudu. Na
to jsou jiní odborníci a manažeři, kteří dokážou
zákazníka přesvědčit, že to, co mu nabízejí, je
ještě víno. Ale slušný prodejce by měl vždy na
láhvi alespoň vyznačit, zda víno bylo plněno
do láhví ve vinařství, nebo u distributora. Ve
Francii může tuto funkci plnit tzv. „negociant“,
což je to v této vinařské zemi postavení vážené
a zodpovědné.
Velká pozornost by měla být věnována přepravě vína a jeho následnému uložení před prodejem.
Dnes již většina vinařů používá způsobu uložení
láhví v kartonu naležato, což se zdá šťastnější
způsob zvlášť v případě dlouhé přepravy a delšího ležení u distributora. Víno při přepravě
tolik netrpí otřesy a po několikadenním ležení se
rychleji dostane zpět do kondice. Pokud jsou láhve
dlouhodobě uskladněny nastojato, zátka seschne
a odpařuje se stále víc obsahu láhve. Pak už se
ani nedá mluvit o dýchání vína, ale o oxidaci.
Snad jako jedinou výhodu takovéhoto uskladnění
vidím fakt, že případný „nemocný“ korek nemusí
výrazně ovlivnit kvalitu vína. Samotná přeprava
i uložení vína by se měly uskutečnit s vyloučením
extrémních teplot a teplotních výkyvů. Už teplota
nad 18°C velmi urychluje zrání vína v láhvi, teplota zhruba nad 32°C víno znehodnocuje a rychle
mění jeho vlastnosti. Teplota pod 4°C nebo
dokonce kolem nuly je rovněž nevhodná, i když
méně škodlivá, než teploty vysoké. Při nízkých
teplotách může dojít k vysrážení vinného kamene
(což není samo o sobě na závadu). Způsob skladování vína mimo temperované prostory, např. na
nádvořích a rampách, nebo v posledních patrech
regálů pod světlíky za působení slunečních paprsků, případně skladování ve společných prostorách
s pracími prostředky či krmivy pro zvířata, to jsou
praktiky, běžné pro mnoho velkoprodejců. Pro
uchování kvality vína to však nejsou ty nejlepší
podmínky, a takto „uložená“ vína rozhodně nedoporučuji dále archivovat.
Když jsme mluvili o uskladnění vína, je nutné
si uvědomit, že i způsob a doba uložení vína po
nákupu ovlivní kvalitu tohoto nápoje. Pokud
nemáme možnost vína uložit za optimálních podmínek, neměli bychom je nakupovat do zásoby
na delší dobu. Za optimální podmínky pro dlouhodobé uložení až do stadia lahvové zralosti lze
považovat sklepy s teplotami 10 – 12°C a vlhkostí
kolem 80%, lednice (nejlépe speciální chladicí
skříně s dělenými sekcemi na bílé a červené víno,
odkud můžeme víno rovnou servírovat) atd. Některé vinařské ﬁrmy nabízejí pronájem sklepních
boxů, kde můžete své vzácné exempláře dlouhodobě uložit. Pokud nemáme tyto možnosti, uchovávejme víno alespoň v chladnějších komorách,
bez přístupu světla a bez teplotních výkyvů. Sluneční světlo a UV záření způsobuje rychlé stárnutí

vína a změnu jeho barvy, např. barva bílých vín
přechází na jantarově žlutou. Zde může pomoci
např. skladování v orig. kartonech. Vyšší teploty
způsobují příliš rychlé dozrávání vína, extrémně
vysoké teploty mohou způsobit u vín s vyšším obsahem cukru opětné rozkvašení. Případného cíle
– archivace vín – tak za vysokých teplot nemůže
být úspěšně dosaženo. Občas se setkáváme v naší
vinotéce s požadavkem rodičů na zakoupení vína
určitého ročníku, ve kterém se narodil syn nebo
dcera a chtěli by láhev uložit a otevřít, až dosáhne
např. 18 let. Věřte, že vín, která mají potenciál,
aby tyto roky přežila ve slušné kondici, není
mnoho a určitě je nezískáte za stokorunu. V tomto
případě bych skutečně volil buď konkrétní víno
např. francouzské, např. z oblasti bordeaux,
které je ke zrání na láhvi určeno, nebo raději
místo vína pořídit láhev či demižon slivovice či
meruňkovice. Ta své vlastnosti nezmění ani po
letech, pokud bude dokonale uzavřena. Nedočkáme se tak onoho zklamání, když obsah láhve,
ať už z důvodu přecenění potenciálu vína, nebo
špatných skladovacích podmínek, nebude k pití.
Chceme-li se však archivací vín skutečně zabývat,
případně do vína investovat, doporučuji zakoupit
více lahví od úspěšného ročníku a ochutnané
šarže konkrétního vína, např. 6 kusů a více. Po
uplynutí určité doby, která by měla být trochu
kratší, než předpokládaná optimální doba zrání,
můžeme ochutnat první láhev, za rok nebo dva
další, atd. Pokud máme pocit, že víno je již na
zenitu, zbylé láhve vypijeme (příležitost se jistě
najde) nebo výhodně prodáme.
Pokud jde o vína, které lze k archivaci doporučit, jsou nejvhodnější odrůdy s dostatečným
obsahem kyselin, jako Rulandské bílé a šedé,
Ryzlink rýnský a někdy i ryzlink vlašský, Sauvignon, Chardonnay a další, u červených vín např.
Rulandské modré, Cabernet Sauvignon atd. Často
jsou pro dlouhodobé zrání vhodná i cuvée, na
těchto odrůdách postavená. Naopak nevhodné
jsou aromatické odrůdy s nízkým obsahem kyselin, např. Müller Thurgau, Veltlínské červené rané,
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Tramín červený, Muškát moravský. Samozřejmě
tato má tvrzení nejsou absolutním zákonem, vždy
jde o láhev konkrétního vína z konkrétní vinice
a konkrétní ročník, obsah dalších látek, např.
alkoholu (doporučuji min. 12%), cukru, síry atd.
Nezapomeňme také na základní požadavek, a tím
je kvalitní zátka. Při archivaci na několik desítek
let se využívá i možnosti přezátkování vín. Ještě
jednou připomínám, že úspěšná archivace vín vyžaduje znalosti, zkušenosti, intuici a výsledek není
ani tak nikdy plně zaručen. Pokud tedy nepatříme
mezi znalce a přesto to chceme zkusit, nechme
si alespoň při prvních pokusech poradit. Vhodné
je sledovat odborný tisk a jeho předpovědi pro
jednotlivé oblasti, odrůdy a ročníky, reference
na internetu atd. Budeme-li trpěliví a zároveň
ochotní si trochu zariskovat, potom možná kladný
výsledek překvapí i nás.
Pokud Vás povídání o víně zaujala, pokusíme
se po letní odmlce znovu pokračovat. A chcete-li
si popovídat při víně, třeba i o víně, přijďte některou sobotu do blatenské Kaplanky, kde každou
sobotu po celé léto nabízíme k ochutnání vína
z různých vinařských oblastí. O blatenské pouti
bude v Kaplance v sobotu i v neděli již tradiční
„Setkání s vínem“, a to bude příležitost představit
Vám opět něco nového z naší široké nabídky.
Vynecháme pouze poslední víkend v srpnu, kdy
budeme představovat naše vína v rámci „Švédského víkendu“ na blatenském zámku. I na tuto
akci, věnovanou kultuře, tradicím a pokrmům
této severské země vikingů, Vás rovněž srdečně
zveme.
Milan Žíla

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

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

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

Vendula Hanzlíková, m�stské turistické infocentrum Ciao… Blatná
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Pátek 21.8. 2009
Zvíkov-hrad 11:00
„KARSIYAKA HURRIYET HALK DANSLARI KULUBU“, IZMIR (Turecko)

Blatná 14. srpna 2009

Turistické infocentrum Ciao… pro Vás
Léto je v plném proudu, užíváme si prázdnin a zasloužené
dovolené, hledáme co nejp�íjemn�jší místo k relaxaci a
objevujeme krásná místa �ech i cizích kraj�. Zastavte se
v m�stském infocentru Ciao… pod v�ží pro novinky o
cestování a pro informace o práv� probíhajících �i
chystaných kulturních a spole�enských akcích ve
Vámi vybraném regionu.

Orlík-zámek 11:00
The Cultural Group of The State University of
Jakarta (Indonésie)
Drhovle – DPS Světlo 10:00
Turiec (Slovensko)
Písek – DPS Světlo 10:00
Marquis (Kongo)

Sladovna-nádvoří

10.00 Pozvánka na festival
„Rhythms of Uzbekistan“, Taškent (Uzbekistán)
Vráž – lázně 16:30
Sikharuli (Gruzie)

Blatná – zámek 16:30

„Rhythms of Uzbekistan“, Taškent (Uzbekistán)
Marquis (Kongo)

Palackého sady

14.00 Festival dětských folklórních souborů
vystoupí:
● Písečánek (Písek)
● Turiec (Slovensko)
● Marjánek (Mariánské Lázně)
● Perníček (Pardubice)
● Malá Olešnica (Doloplazy)
● Sikharuli (Gruzie)
● Sluníčko (Rokycany)
17.00 Loutkový spolek Nitka – Šípková Růženka (pohádka)
18.00 „U nás v Písku“ – večer českých souborů
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Tipy na výlet
Již �trnáctiletou tradici má na Šumav� provozování ekologické hromadné dopravy se sou�asným
názvem „Zelené autobusy". Inovovaný projekt ve�ejné dopravy z 85% financuje Evropská unie, z 15%
Správa Národního parku a chrán�né krajinné oblasti Šumava. Autobusy, které jsou ur�eny i pro cyklisty,
vyjely na zdejší silnice v sobotu 30. kv�tna a turisty budou p�epravovat až do 30. zá�í 2009. Celkem 10
autobus�, které mají odleh�it chrán�nému území od osobních aut, jsou ozna�eny logy projektu,
sv�telným náv�štím a mají jak jinak než zelenou barvu. P�edpokládá se, že v letošním roce najedou
"Zelené autobusy" asi 100 tisíc kilometr�. Sou�ástí jsou také p�ív�sy, do nichž lze naložit až 25 kol, za
jejichž p�epravu zaplatí cestující 30,- K�. Rezervace na speciální cyklobusy není pot�ebná, dopravce je
p�ipraven v p�ípad� v�tšího zájmu linky posílit. Novinkou je jednodenní jízdenka NP Ticket - za 80,- K�
umož�uje celý den cestovat linkami Zelených autobus� a p�estupovat mezi nimi. Je alternativou
jízdenky ze stanice do stanice. Linky autobusové dopravy jsou barevn� rozlišeny a vedou po
následujících trasách: zelená linka = Kaplice pod Boubínem - Záto� – Borová Lada – Kvilda – Modrava –
Srní – Prášily – Železná Ruda – Špi�ák, modrá linka = Horská Kvilda – Kvilda - Kvilda/Bu�ina, žlutá linka =
Sušice – Kašperské Hory – Rejštejn – Srní – Modrava – Kvilda, fialová linka = Nová Pec – Nová Pec/Jelení
Vrchy, �ervená linka = Kvilda – Nové Hut� – Stachy. Na vybraných zastávkách je možné napojení na
linky do Národního parku Bavorský les. Zdroj informací: Správa NP a CHKO Šumava. Další užite�né
informace se dozvíte na webových stránkách www.npsumava.cz a také v blatenském turistickém a
mapovém infocentru Ciao…, kde pro Vás máme mimo jiné i celou edici cyklo-turistických map, které se
Vám p�i toulkách po Šumav� jist� budou hodit.
2009
aneb
setkání
p�átel
v
Hošticích
u
Volyn�.
Stodola
Michala
Tu�ného
22. 8. – 23. 08. 2009 se v Hošticích u Volyn� uskute�ní dvanáctý ro�ník multižánrového festivalu „Stodola
Michala Tu�ného“. Chystá se zcela unikátní ve�erní program – p�ední interpreti naší hudební scény
zpívají v tém�� p�tihodinovém bloku kolem 60-ti písni�ek Michala Tu�ného za doprovodu kapely
Tu��áci a jejich host�. Na letošním ro�níku vystoupí nap�. Rattlesnake Annie, Country Sisters, D�da
Mládek Illegal Band, Petr Bende, Harlej, The Cell, Tomáš Klus, Pavlína Jíšová, All X, Lada Kerndl, Ond�ej
Ruml, Aleš Háma a mnoho dalších. Cena v p�edprodeji je 390,- K�. Pro vstupenky na Stodolu Michala
Tu�ného i na mnoho dalších kulturních a sportovních akcí si m�žete p�ijít do svého informa�ního centra
a cestovní kancelá�e Ciao… pod blatenskou v�ž. T�šíme se na Vás.
P�íjemné léto Vám p�eje
Vendula Hanzlíková a celý Ciao… team

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

P�IJMEME�
DO�STÁLÉHO�PRACOVNÍHO�POM�RU�

�ÍŠNÍKA/SERVÍRKU�
Nadstandardní�platové�ohodnocení�
Ubytování�zdarma�
Práce�v�mladém�kolektivu�
�
Kontakt:�reditel@equitana.cz,�tel:�721106006�
Prodám byt v osobním vlastnictví 3+1
v Blatné, sídliště Nad Lomnicí, 80 m2,
3.patro s výtahem.
Bližší informace na č.telefonu

775 630 346

Prodám pozemek o rozloze 9 551 m2
na okraji obce Holušice. Vhodný pro
výstavbu. Cena: 45Kč/m2.
Mob.: 607 940 954
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Blatenský fest 2009

Jeden z nejstarších hudebních festivalů
v Čechách, Blatenský fest, se letos konal již
po šestnácté, a to 19. a 20. června na Zimáku.
Svou hudební produkcí mělo potěšit celkem 28
kapel, včetně balkánské skupiny ze Slovinska
(Killing Option) a americko-irského uskupení
5 Foot Assassins. Nakonec bohužel nedorazili
fanoušky velmi očekávaní Electrïck Mann, kteří
se tři dny před festivalem dobrovolně rozpadli
(důvod: chlast). A také kupodivu se rozhodli rozpadnout i Phantoms In Fire (důvod: nepokoje ve
vlastních řadách). Na festival nakonec nedorazili
ani Slovinci Killing Option. Tito nešťastníci si
pravděpodobně zapomněli ověřit fakt, že Blatná
neleží také u Jadranu, a tudíž jednoduše nestihli
své vystoupení. Přes tyto nepříznivé okolnosti
(jobovky last minute) se podařilo sehnat adekvátní
náhrady.
A teď jak to probíhalo? Zde je něco jako recenze, aneb pohled strakapoudím ostřížím zrakem.
(* - průser, ** - poloprůser, *** - trojka
dobrá, **** - nadmíru potěšili, *****- posadili
na prdel).
Pátek 19.6. 2009
Babiččin poševní sekret
Jedni z těch na poslední chvíli nominovaných.
Asi první kapela v historii Blatenského festu, která dokázala zaujmout lidi hned od prvních tónů...
O vizážní kvalitě nemluvě. S jedním z prvních
vlastních vystoupení se okamžitě začala neurvale
řadit mezi legendy.
*****
Parallen
I když se jim letošní punkové vystoupení
tolik nepovedlo, oproti loňsku je vidět markantní
pokrok.
**

S.P.S. (foto Martina Žáková).

Brenda 5
Loni zaskakovala, letos zaskakovala za kapely,
co se omluvily, a s poctivým mnohostylem se
toho zhostila na úrovni. Čerstvé publikum však
nechala chladným.
**
X-left to die
Chomutovští předskokani Marilyna Mansona
ukázali obrovskej potencionál. Hlavně pak v hrdle
postavou maličkého, ale charismem oplývajícího
zpěváka. Zařadili se tak mezi nejlepší a frontman
vyhrál zlatou medaili v nevyhlášené soutěži „o
pěvce pátku“.
****

X-Core
Oproti minulosti ubrali na agresivitě. Přidali však důrazu na scénu
a líbivosti. Každopádně poslední
z tria náhradníků za odpadnuvší kapely svojí premiérou na Blatenském
festu podstatnou část posluchačů
uspokojili až nadchli.
***
Colp
Za to o nějakém nováčkovství na
této akci z pohledu starých dobrých
Budějovičáků nemůže bejt řeč. Přijeli
s novým basákem a lidem dali, co
potřebovali vidět a slyšet. Pobavili
je, a tím pádem taky zvítězili.
***
Queens of Everything
Sebranka poskládaná z kvalitních muzikantů
z různých bývalých skvělých kapel vtrhli na
pódium s velkou chutí a podařilo se jim s sebou
strhnout i podstatnou část obecenstva. Punk rockabilly tentokrát slavil úspěch.
****
Už jsme doma
Jeden z taháků Blatenského festu byli bezesporu Už jsme doma. Ukazovali a dokázali proč.
Tato legenda, která odehraje pravidelně přes sto
koncertů ročně po celém světě, absolutně nic
neodﬂákla. S profesionalitou sobě vlastní opět vysekla koncík s mnoha milióny přesně nasekaných
notiček podpořených ohromnou energií.
***1/2
Slapdash
S pražskou trojkou Slapdash jsme se vrátili
zpět do 50.let. A rozhodně se vším co k tomu patří:
kontrabas, stojící bubeník, neomylný kytarista
(zpěvák) a šílící dav při rockabilly
show. Jeden z vrcholů nejen pátečního dne.
*****
Funkce šroubu
Domácí Funkce se mohla opřít
o sakra velkou podporu publika
a náležitě jí využila. Zahrála jak starý
osvědčený, tak hlavně věci z nového
CD „Čert ho vem“. Každopádně Bafalové, Hulán, Holmes a Spÿtkÿns, jimž
vydatně pomohl i hostující původní
zpěvák Voky do toho dali opět vše.
****1/2
Uniﬁction
Jestli někdo udělal na podiu největší divadlo, tak to byli právě Uniﬁction. Hudba, co se nedá nikam přímo zařadit,
ale se přitom dá i poslouchat, a hlavně se na ní
dívat. Šašek (v dobrým slova smyslu) se značnými
zkušenostmi z baletu a studií zpěvu rozchechtal
a roztleskal všechny ty, co zrovna neměli pusu
dokořán.
*****
Ančaband
Dojezd se nesl v duchu Anči. Na pódiu si
každý hrál cokoli, hulákal do mikrofonu kdokoliv
cokoliv, pod podiem křepčící dav a tak…. A vše
ze zádi pódia jistil totální král večera Václav
Kohel.
***

Uniﬁction (foto Martina Žáková).

Sobota 20.6. 2009
Oversight
Doplatili na nevděčnou roli první kapely, ale
i hlavně na částečný výpadek zvukové aparatury.
I přes tento handicap si to však Strakoňo-Blateňáci nenechali znechutit.
**1/2
Gang Sinatra
Líbivé melodie s dvojhlasy, jednoduché textíky, apod… To byli mladíci z Plzně Gang Sinatra.
Jejich projevy nezkušenosti byly místy sice znát,
ale určitě mají všechno ještě před sebou.
*1/2
Pankix
Některé čerstvé maminy si neustále stěžují,
že co se to narodilo, tak nemají vůbec na nic čas
ani sílu. To zpěvačka z Pankix je jinej kalibr.
10 minut před vystoupením dala „čerstvákovi“
cucnout z kozy, krknout, a pak to tam s výbornou
kapelou v zádech napálila, jako by před tím ležela
nejmíň půl roku v Chorvatsku. Je to škoda, že
jejich fakt dobrý vystoupení slyšely zatím jen
ještě prořídlé ochozy.
***1/2
S.P.S.
Klasická punková jistota se jmenuje S.P.S.
Kvůli druhému koncertu ten samej den však
museli hrát už pár hodin po poledni. Jinak jsem
si jist, že by i tak početnej kotel pod pódiem byl
několikanásobnej.
***1/2
Houpací koně
Kdo je neznal nebo jenom slyšel z vcelku
nadupanejch alb, byl asi z jejich setu na fesťáku
trošku zklamanej. Nicméně nápaditej melodickej
koňskej indie rock si svý fandy našel a vždycky
najde.
**
Ticho De Pré Cupe Band
Sympaťáci z Milevska začali jakousi na první
pohled odrhovačkou (diskoškovej rock). Ovšem
kdo je zná lépe zejména co se týče po textové
stránce, ví, že zas taková blbárna to není. Postupem času se zlepšili, až z toho nakonec vybruslili
se štítem.
**
HC3
Na New Jičíňáky se staronovým a v civilu
polepšeným frontmanem Čegym se těšila hromada místních patnáctek a patnácteráků. Ti je
nezklamali, a to i díky ventilaci známých ﬂáků
z posledního CD.
(pokr. na str. 11)
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Nedávno se mi dostalo do ruky těchto „ Několik vět“. Nejsem autorem tohoto
článku, ale myslím si, že by bylo dobré, aby se o něm vědělo. Z velké části odpovídá o stavu naší politické scény a postoje veřejnosti k ní. S pozdravem a přáním
krásně prožité blatenské pouti - Filip Řezáč

Několik vět 2009

Před 20 lety se schylovalo ke konci vlády
komunistů nad naší zemí a o tuto změnu jsme
aktivně usilovali.
Za 20 let mnozí z nás svým umem, pílí a inteligencí dosáhli profesních úspěchů a blahobytu
o kterém se nám za komunismu ani nesnilo.
Budování soukromého úspěchu jsme vykoupili
tím, že jsme až příliš ochotně odevzdali osud věci
veřejných do chtivých a chamtivých rukou.
Skandály dnešních politiků sledujeme se
stejným znechucením jako někdejší tupost těch
komunistických. Napříč zemí se rozrostl bezprecedentní systém korupce na komunální, krajské
i centrální úrovni. Vstupenkou na lukrativní posty
polostátních podniků a organizací s miliardovými
rozpočty je legitimace nebo spřízněnost s velkou
politickou stranou.
Nepozastavujeme se nad tím, že v zemi, kde
je pracovní síla 3x levnější než západní Evropě,
je kilometr dálnice 2x dražší.
Nepozastavujeme se nad tím, že narozeniny
primátora či státního úředníka rozhodujícího
o miliardách, stojí jeho „oﬁciální“ roční plat.
Nepozastavujeme se nad tím, že milardové
veřejné zakázky získá ministrova ﬁrma s momentálně neznámým vlastníkem - akciemi na
doručitele.
Nepozastavujeme se nad tím, že bývalý
premiér vydělal desítky milionů na obchodě
s akciemi od podnikatele, kterému předtím zajistil
milardovou dotaci.
Nepozastavujeme se nad tím, že výroba
tramvajenky s čipem stojí v Praze 10x více než
v Londýně nebo v Paříži.
Vleklá vyšetřování, když k nim vůbec dojde,
končí tím, že obvinění se neprokázala Pokdud
magistrátní úředníci uvíznou v síti policie, tak
jedině té švýcarské, nikoli české.
V naší zemi lze dnes ustát jakýkoli skandál,
za několik dní ho překryje ten další. I když je
to dnes méně okaté, média vědí o čem psát víc,
o čem méně, o čem nic.
Zatímco v dobách komunismu jsme museli
překonávat strach, nyní je překážkou lenost.
Nadáváme na ceny, ale jsme líní změnit banku
nebo telefonního operátora. Necháme se stříhat
jak ovce. Jsme líní se informovat, vytvářet si,
prosazovat a bránit svůj názor. Místo přísunu
a zpracování informací si vymýváme mozky
stupidními seriály.
Místo zpráv a názorů čteme v bulváru o celebritách, kdo komu zahýbá a s kým. Náš národní
cynismus se masochisticky vyžívá v tom, jak
hrozné panují poměry a sami kromě vymýšlení
vtipů nic neděláme. Přihlouplí se ještě rozčilují
nad stotisícovými platy, ale miliardové causy jim
unikají. Svou lenost pak omlouváme ﬁlozoﬁí, že
„jsou stejně všichni stejní“ případně „tihle budou
ještě horší“.
Za nezájem a lhostejnost k osudu věcí veřejných zaplatíme vysokou cenu. Korupce prodražuje většinu investic ﬁnancovaných z daní
i z obrovského deﬁcitu. Ukrajuje šance našich

dětí, na nichž v soukromí tak usilovně pracujeme.
Zadlužuje zemi, která bude jednou jejich.
Dvě největší strany si rozparcelovaly tuto
zemi s tím, že stejně budeme muset volit jednu
z nich bez ohledu na to, jak přezíravě se k nám
budou chovat. Myslí si, že stačí provětrat strašáky, zahrát na strunu sociálních jistot pro jedny
a strunu nízkých daní pro druhé. Technika jejich
vládnutí přitom dlouhodobě vylučuje jedno i druhé. Monopol jedné strany v naší zemi nahradila
střídavá a na komunální úrovni i společná vláda
dvou stran, které se vždycky nějak dohodnou.
Je přitom zřejmé, že i ostatní strany využívají
své zaslepeně loajální“fanoušky“, ochotné jim
odpustit úplně cokoli.
Vedení velkých stran sází na to, že se budeme
bát zahodit náš hlas podporou malých, nových
či exotických a že nám nezbude než zvolit jejich
oranžovou či modrou košili bližší než toho druhého kabát. Kolikrát jsme už slyšeli, že „není koho
volit“, mnozí volit nechtějí a nepůjdou. Kolikrát
jsme svou volbu s pocitem studu, nikoli hrdosti,
zdůvodňovali menším zlem. Není snad právě takovýto vynucený hlas z rozumu ten „vyhozený“?
Jakou cenu má vůbec náš hlas, když ho dáváme
se skřípěním zubů?
Nikdo z nás si nedělá iluze, že by malé politické strany byly lepší a čestnější než ty velké. Moc
korumpuje vždy. Ale absolutní moc korumpuje
absolutně.
Šance podzimu 2009 nespočívá v konkrétní
straně či programu, spočívá ve změně, v tom, že
přemícháme již zdánlivě rozdané karty a dáme
průchod naší nespokojenosti alespoň ve volbách,
když už to neumíme na náměstích.
Nemylme se, dvě největší strany budou určovat osud země i v budoucnosti, ale pokud dnes
jejich arogantní chování odměníme, odepřeme
jim tím důvod ke změně a k obrodě. Přejeme-li
si změnu jejich vedení, případně v nich chceme
později najít místo pro vlastní pravé či levé ambice, cesta paradoxně vede přes jejich podzimní
volební neúspěch.
Možná jsme se někdy ptali našich rodičů a prarodičů: „A proč jste s tím tehdy něco neudělali?“
Připravujme si dnes odpověď pro naše děti.
Nemusíte to podepisovat.
Můžete to poslat dál.

Svazek obcí Blatenska,
Městské muzeum v Blatné,
Základní umělecká škola Blatná,
Město Blatná
Vás zvou
na výstavu 6. ročníku
Příroda Blatenska

Voňavá krása za humny
A ještě uvidíte:

Štěpán Rak – fotografie
Hana Storchová – grafika
Kde:
Městské muzeum v Blatné
Vernisáž v úterý 25. srpna 2009 od
15,00 hod.
Hrají: Štěpán Rak, žáci ZUŠ Blatná
Od kdy do kdy:
Od 26. srpna 2009 do 20. září 2009
Otevřeno:
úterý až neděle 9,00 – 12,00 a 13,00
– 16,00
Vstupné:
plné 15,- Kč
snížené 10,- Kč

salon Martina
J.P.KOUBKA 81,38801 Blatná

Martina Červená
každé úterý
8.00-15.00

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

PROSBA
Odd. kultury prosí občany, kteří vlastní a mohli by zapůjčit fota k natáčeným ﬁlmům
a pohádkám v Blatné a jeho okolí.
Město Blatná bude vydávat turistický leták o místech, kde byly natáčeny ﬁlmy
s jejich stručným obsahem doplněné o fota. Jedná se o tyto tituly: Dvě matky, Proti
všem, Na růžích ustláno, Bílá paní, Čest a sláva, Šíleně smutná princezna, Křištálek
meč, Nejkrásnější hádanka........
Fotograﬁe nebo jiný zajímavý materiál přijímá v těchto dnech odd. kultury.
Za rychlé jednání a zápůjčku Vám předem děkujeme.
Veškeré dodané materiály budou v pořádku vráceny.
Odd. kultury
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Blatenský fest (pokr. ze str. 9)

***
První hoře
Absolutní kvalitu pro hudební gurmány zastoupili První hoře. Cenu Anděl si zasloužili, zdá
se, právem. Neboť přes promyšlenou scénickou
stránku nezapomínají na neuvěřitelně přesně
zvládnutou i stránku hudební.
***1/2
Status Praesents
Statusové konečně probrali oproti pátku chladný, mrtvý publikum. Neměli to nějak těžké, protože vysekli svůj obvyklej standard. To většinou
zabírá, protože hard metal core v jejich podání se
řadí mezi ty lepší v republice.
***
Tleskač
Jestliže minulá kapela se řadila v uvozovkách
mezi ty lepší, tak Tleskač patří ve svým oboru
do Top 10. Nemám rád ten výraz „tahák festu“,
ale nejvíc lidí přišlo právě na ně. Svatba jednoho
z členů zapříčinila, že šli na to už za šera. Sice
minulé vystoupení na Zimáku bylo o dost kvalitnější, avšak pramálo to těm, co na ně dorazili,
vadilo. Vzhledem ke koncertní vytíženosti se
nelze ani podivovat, že ty síly taky musí trochu
ubejvat a někde scházet.
***
Locomotive
Zatím se kapely srovnávaly pouze s českými
luhy + háji, Locomotive dali jasně najevo, že to
jde i v evropském měřítku. Spálili na prach všechno, co jim stálo v cestě. Po právu se tím pádem
stali vítězem letošního ročníku (pomineme-li
z jiné dimenze pocházevšího Vencu Kohela).
*****
Timudej
Vloni objevená černošická parta měla nadmíru
těžký úkol udržet nastavenou vysokánskou lať
a hlavně rozvařenej asfalt na blatenským sportovišti. Musím přiznat, že i přes pódiové problémy
technického rázu se jim to nadmíru zdařilo. Oproti
řízečkům z Locomotive, jejichž sound má k melodičnosti daleko, tak asi jako feministka k dřezu
plnýho nádobí, Timudej má ten dar umět udělat
chytlavku s hlavou i patou. Ten prostě obdrželi
shůry. Jestli je jistej obtížnej hmyz nepokálí, určitě
ještě o nich uslyšíme.
****
5 Foot Assassins
Neuvěřitelně dobrou angličtinou se prezentovali americko-irští „pětistopí vrazi“. Osobní
kouzlo a image vrahounků nemělo chybu. S muzikou taky problém nebyl, avšak nemohu se zbavit
pocitu, že jsem to už někdy několikrát slyšel.
***
Malá bílá vrána
Dle nejmenovaného zdroje měli v zákulisí
před vystoupením neobvyklé bobky. Nechtěli
totiž věřit, že je už dost unavení Blateňáci vůbec
přijmou. Do irskejch lidovek laděný etno punk
zahraný vránami tyto ostatky, jichž se tolik báli,
exhumovali a nechali je vstát z mrtvých a dotančit
do cíle Blatenského festu 2009.
***1/2
Nedělní jam v jámě lvové v Hospodě u Datla
Nedělní dofestilování se neslo v duchu nezřízené múzy plodné pijatyky v Hospodě u Datla.

Blatná 14. srpna 2009
Původně zamýšlený jam se po pár chvílích
zvrhnul v nekontrolovatelný happening. Probíhalo to asi tak, že libovolný umělec z řad múzou
zulíbaných potřebujíc sdělit něco světu (než to
zapomene) se kolikrát z posledních sil vrhnul po
jediném mikrofonu a počal sdělovat. Osobních
15 minut slávy si zažilo i několik zbrusu nových
pěveckých souborů. Ty se pochopitelně hned
po premiéře nenávratně rozpadly (protože si
nepamatovaly spoluhráče). Z čistě prostýho důvodu regulérního vokna, s kým že to jen před půl
hodinou nový soubor zakládal. Námátkově: Frenkův pavouk, Výrazný sbor (celohospodský sbor
silně konkurující populárním Alexandrovcům),
srdečná pocta slavnému čerstvému nebožtíkovi
Waldovi Matuškovi. Zlatým hřebíčkem do dortu
byla ovšem neutuchaje celodenní píseň v podání
Kamila Fojta „Už mi Lásko není 20-890 let…“.
Tu musel ukončit až rázný lepák jedné z místních
dam křehčího typu, která by už osmsetdevadesát
jednotku neskousla a svérázným způsobem skončila Kamilovu produkci.
Jestliže máte chuť se také vyjádřit ke kvalitám
jednotlivých vystoupení, máte možnost si zahlasovat na stránkách festivalu www.blatensky-fest.
cz. Kapely, které obdrží nejvíce hlasů, pozveme
i příští rok. Na stránkách také najdete bohatou
fotogalerii z hafem fotek z festu.
Před všemi účinkujícími samozřejmě smekám,
ale ten kdo zasluhuje absolutorium, a všem dozajista vyrazil dech, byl neomylný moderátor Václav
Kohel. Venovo logopedická a ekvilibristická zásoba slov, kamenná tvář kouče fotbalového mužstva
po ostudném debaklu byla vskutku obdivuhodná.
Představování různých souborů celý festival gradovala a gradovala… Nakonec dosáhla takového
vrcholu, že skupiny, co byly na řadě, nemohly ani
pořádně začít. Z důvodů, že buď nevěděli, o kterou skupinu zrovna jde, nebo se jako jeden muž
svorně tlemily. Například X-Core se dozvěděli,
že se budou jmenovat Iks Gore, Uniﬁction zase
Unipetrol a Malá bílá vrána to schytala asi nejvíc.
Do smrti už to bude asi jen Malá bílá kráva…atd.
Na pravou míru to pak musel občas uvést druhý
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moderátor David Šprcka Flandera. Když samozřejmě tou dobou nehrál zrovna s Vojtou Kovářem
skvělý loutkový divadlo pro děti i dospělé.
Nesmím taky zapomenout na výstavu fotek
v předsálí kinosálu. Kamfo totiž na loňském 15.
ročníku zaznamenalo krásné momentky přímo
z děje a reje. Letos se to opakovalo, takže příští
rok se můžeme v tomto směru opět na co těšit.
Pořadatelé Blatenského festu děkují všem,
kteří se na festivalu podíleli. Zvláště děkujeme
pánbíčkovi, že byl na nás hodný a neseslal na
nás déšť.Také děkujeme všem návštěvníkům,
kteří na festival dorazili. Doufáme, že jste si ho
pořádně užili!
Dále děkujeme: Petrovi Benešovi za skvělé
triky na jednokolce, Davidovi Flanderovi a Vojtovi Kovářovi za divadlo, Jardovi Kortusovi za
programy, Kamile Berndorffové a celému Kamfu
za výstavu fotek, Blatenské Rybě za ryby (kapely
si je neskutečně pochvalovaly).
A zvláštní dík patří sponzorům, kteří se
nevymlouvali na celosvětově uměle vyvolanou
ﬁnanční krizi a festivalu pomohli. Jsou to: Gambrinus, Žíla nápoje, Elektro Uhlík & Rubáš, KTL,
Irena Trefná, Haas Fertigbau, Tesla Blatná, a.s.,
Hospoda u Datla, Autodoprava Sýbek Bohumil,
Josef Sýbek, LPR (prodejna podlahových krytin),
Elektro Jankovský, Zednictví Zděněk Prokopec,
CM Security Systém, Inwest (inzertní noviny),
Generál Weld, Mráz AgroCZ, Kočí, Schäfer&Sis
Interlogistik, Mako, Cetos CZ, Promys Blatná,
Alena Spálenská, Pekařství Vrána, Herna Bar
Myslivna, Nářadí Pojer, Jaroš Group s.r.o.,a Pavel
Vyhryzka (autodoprava).
Zdeněk Strakapoud Říha

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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POZOR

AUTOŠKOLA – PETR ŘEZÁČ a AUTOŠKOLA – FILIP ŘEZÁČ
oznamují, že kromě kurzů skupin Am, A1, A a B,
nově provádí kurzy skupin B+E, C, C+E a D.
Dále pravidelné školení všech skupin
řidičských oprávnění.
Informovat se můžete na adrese:
Na Obůrce 242, 388 01 Blatná
Tel: 724 023 573, 604 636 399
Email: as.rezac@seznam.cz, phillos2@seznam.cz
Víte, že nemusíte u Vašeho auta měnit olej?
A motor nebude mít vůbec žádné opotřebení?
Víte, že můžete jezdit s podstatně menší spotřebou paliva?
Víte, že můžete zvýšit účinnost Vašeho kotle?
Víte, že jedna osoba může hrát čtyřručně?
Víte, že si můžete zkusit sami bagrovat?
Víte, že nemusíte ani malý výkop dělat ručně?
Víte, že nemusí docházet k onemocnění chřipkou, k bolení
zubů, páteře a kloubů?
A to bez medikamentů?

Blatná

tel.: 723 937 221

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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NEJLEVNĚJŠÍ
VRTANÉ
STUDNY
603959292

KRMIVA MAŠEK

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

Te
Te
l .l:. :3 3
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2364
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b iill:: 6
m
60
077 7
76600 440077

NEJNIŽŠÍ CENY

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

�383423982; 736767624
prodejna v areálu sila Blatná

…kvalita�ze
zem��bavlny�…
tel.�605�247536
AKCE PRODLOUŽENA DO VYPRODÁNÍ
SKLADOVÝCH ZÁSOB !!!!!
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�

tepláky dámské

��������80,00�K�

župany S - XXL

������599,00�K�

ru�ník 50x100 cm

��������45,00�K�

osuška 70x140 cm

��������95,00�K�

osuška 100x180 cm

������190,00�K�

najdete� nás�:
�echova �ul.�1299, 388 01�Blatná
areál�firmy�S�Transport
sm�r�Skali�any, Mirovice,�Praha

Nabízím k pronájmu byt 3+1 po rekonstrukci, v Blatné v blízkosti centra,4. p,
výtah, volný od srpna 2009.
Tel.: 608640645

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

SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ
- auto-moto plasty+ošetření
- plastové výrobky v domácnosti, na
zahradě, dětské hračky
MERHAUT Zdeněk
Chlum 72, Blatná

Tel.: 777 221 532
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St�ední odborné u�ilišt�

BLATNÁ

U Sladovny 671
388 16 Blatná
Nabízíme provedení t�chto prací:
��veškerou diagnostiku, se�ízení
a opravy osobních a užitkových
automobil� v�etn� kontroly
a se�ízení geometrie podvozku
novou 3D diagnostikou
��servis klimatizací vozidel
��m��ení emisí zážehových
i vzn�tových motor� v�etn� p�ípravy
vozidel na technickou kontrolu
��opravy traktor� a zem�d�lské
techniky
��základní kurzy sva�ování,
doškolování a p�ezkušování svá�e��
��stravovací služby
P�íjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod.
na tel. 383 412 335, 383 412 333
Další informace: tel.: 383 412 320
info@soublatna.cz
www.soublatna.cz


výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří

Otevřeno:

čt 15 - 18 hod.
pá 15 - 18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)
nebo po tel. domluvě

Hajany 15

Tel.: 383 420 053
mob. 604 566 214
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�
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��
��
��
��
��
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Speciální nabídka Allianz pojiš�ovny
•
•

nejlevn�jší povinné ru�ení v regionu
vysoké slevy p�i uzav�ení více druh� pojišt�ní

Navíc Vám ZDARMA vypracujeme nezávazné nabídky
a rádi podáme podrobné informace o nabízených produktech.
Neváhejte a navštivte nás nebo kontaktujte.
pojiš�ovací kancelá� Petr Bernas, Purky�ova 264, Blatná
tel.: 383 421 001, mobil: 773 400 306, e-mail: blatna@bernas-allianz.cz
provozní doba: po–pá 8.00–12.00 a 13.00–17.00
Allianz - stojíme p�i Vás

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

Provádím opravy oděvů, úpravu délky,
výměny zipů u všech druhů oděvů,
šití lůžkovin, závěsů, zaclon, atd.
Blatná, naměstí Miru 101,
mob. 608 157730.
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Pronajmu byt 2+1. Bližší informace
731408939.
Rodinná prádelna nabízí

praní, žehlení, mandlování prádla,
vše ve vysoké kvalitě.
Doprava zdarma,
ceník na www.pradelna-haasova.cz,
nebo informace na tel. 732 759 084
paní Haasová
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ˇ
K ULTURNÍ KALENDÁR
Pátek 14. srpna – Datel arena – 20,00 hod.

POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
ANČA BAND

Sobota 15. – neděle 16. srpna

TRADIČNÍ BLATENSKÁ POUŤ

Pátek 28. – neděle 30. srpna zámek Blatná

ŠVÉDSKÝ VÍKEND

Švédský folklór, výstavy, koncert, besedy
Ochutnávky jídel a vín
Pořádá : občanské sdružení NOBISCUM HUMANITAS za podpory Jihočeského kraje

Zimní stadion

PIVNÍ SLAVNOSTI

Sobota zahájení v 10,00 hod – hudba p. Koubka
20,00 hod. TANEČNÍ ZÁBAVA
Hraje: Melodion
Neděle od 14,00 do 18,00 hod. hraje

BUDVARKA

Občerstvení zajištěno
Letní stadion:
Sobota - odbíjená, kopaná …
Neděle - plážový volejbal, kopaná …
a pouťové atrakce
Výstavy:
Areál ČSCH sobota : 8,00 – 18,00 hod.,
neděle 8,00 – 17,00 hod.

Sport:
Sobota 25. července – zimní stadion, rybník
Topič ……

CYKLISTICKÝ DISNEYLAND – „11. ročník „

Dopolední program: jízda zručnosti – zimní
stadion
Prezentace : 9,00 – 9,30 hod.
Start: 9,30 hod. – zimní stadion
Soutěží kategorie: C (6- 8 let) , B (9 – 11 let),
A (12 – 14 let)
Odpolední program : závody horských kol
Prezentace : 14,00 – 14,30 hod. – hostinec „
U Hájků „
Start : 14,30 hod. – jede se po cestě okolo
rybníka TOPIČ ke ŠPÝCHARU

Městské muzeum Blatná – II. Patro

PŘIPOMENUTÍ
JINDŘICH KRÁTKÝ - OBRAZY, KRESBY

Vernisáž výstavy 7. července v 18,00 hod.
Výstava potrvá do 23.8.2009
Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12 , 13
– 16 hod.
Městský úřad tř. T.G. Masaryka : sobota
a neděle od 8,00 – 18,00 hod.

VÝSTAVA HISTORICKÝCH MOTOCYKLŮ
- parkoviště
DOBROU NÁLADU A KRÁSNÉ POČASÍ
přeje MěÚ Blatná

Výstavy:
Sobota 1. srpna – zámek Blatná
P. ŠTĚPÁN - obrazy, graﬁky
I. ŽÁČEK - drobné kresby
Vernisáž výstavy 1.srpna v 18,00 hod.
Výstava potrvá do 30.8. 2009
Otevřeno denně mimo pondělí 10 – 12, 13
– 17 hod.
Městské muzeum I. patro

PŘÍRODA BLATENSKA – VOŇAVÁ KRÁSA ZA
HUMNY

Vernisáž výstavy 25. srpna v 15,00 hod.
Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12, 13
– 16 hod. Výstava potrvá do 20. 9. 2009

Sobota 22. srpna –– areál TJ Blatná – prezentace ve 12,00 hod.

BLATENSKÁ STOVKA 2009 – 2. ročník

Cyklistický závod pro širokou veřejnost
Sobota 22.srpna a neděle 23. srpna – zimní
stadion – od 8,00 hod.

STAROPRAMEN CUP 2009

Seznam týmů :
TJ Blatná Datels
SK Suchdol n.L.
Fireball – Plzeň
ŠD Písek
Stars – Suché Vrbn

Flyers - Jihlava
Kapitán - Jirkov
Killers - Litoměřice
HC – Plzeň - Litice
HBC – Peršov (Slov.)

Sobota : 18,30 hod. exhibiční turnaj dvojic
v samostatných nájezdech
19,00 hod. Music night party ( disko, karaoke
show …. )
Neděle : čtvrtﬁnále, semiﬁnále a ﬁnále
Závěrem slavnostní vyhlášení turnaje starostou města Blatné (předání cen, pohárů,diplomů)
Sobota 29. srpna Mačkovské Bike – Eldorádo 10. ročník

ZÁVOD HORSKÝCH KOL PRO MLÁDEŽ

Prezentace: 9,00 – 9,30 hod.
Start : 9,30 hod. – mačkovská náves

ZÁJEZDOVÉ PŘEDSTAVENÍ

VÝSTAVA DROBNÉHO DOMÁCÍHO ZVÍŘECTVA
Sobota 10 – 18 hod. - hraje kapela
Doubravanka
Neděle 9 – 12 hod. - hudba p.Kováře
z Oseka
13 – 17 hod. - Malá muzika Nauše
Pepíka
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ky.

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

Kromě stálého obsazení bude KUDYKAM osobitý i tím, že jako hosty uvede i známé osobnosti:
Jarka Nohavicu, Karla Gotta, Dana Landu, Lucii Bílou, Janu Kirschner, Matěje Rupperta a mnoho
dalších …
Generálka představení je v úterý 20. října od 15,00 hod.
a ve čtvrtek 22. října od 11,00 hod.
Odjezd autobusu od ubytovny Tesly v 7,30 hod.
Celková cena zájezdu bude cca 500,- Kč
Zájemci si mohou vybrat zájezd v termínu, který jim vyhovuje (uskuteční se ten, o který bude
větší zájem).
Přihlášky je nutno rezervovat již nyní!
Informace podá odd. kultury na tel. 383 422 849

Program kina srpen 2009
Středa 12. 8. ve 21:00 hod.
Komedie USA, 2009, 89 minut, s titulky

VÁLKA NEVĚST

/Bontonﬁlm
Když jde o muže, přátelství musí stranou.
Dvě dívky byly od dětství ty nejlepší kamarádky — až do chvíle, kdy došlo na vdavky.
Vstupné 60,- Kč

Mládeži přístupno

Středa 19. 8. ve 21:00 hod.
Thriller USA, 2009, 97 minut, s titulky

PÁTEK TŘINÁCTÉHO

/Bontonﬁlm/
Zase mnoho krve, jako již prve.
Kultovní vyvražďovačka z roku 1980 se dočkala nového zpracování, které přináší i některé
další podrobnosti o záhadném vraždícím maniakovi Jasonu Voorheesovi.
Vstupné 60,- Kč

Mládeži do 15 let nevhodné

Pátek 21. 8. ve 21:00 hod.
Dobrodružný, rodinný ﬁlm USA, 2009, 105
minut, v české verzi

NOC V MUZEU 2

/Bontonﬁlm/
Opět se setkáváme s hlídačem, kterému se
jeho muzeální exponáty vymykají z rukou – když
v noci obživnou. S českým dabingem.
Vstupné 65,- Kč

Mládeži přístupno

Středa 26. 8. ve 21:00 hod.
Drama, psychologický ČR, 2008, 108 minut,

HLÍDAČ č. 47

/Falcon
Filmová adaptace knihy J. Kopty.
Film režiséra Filipa Renče s Karlem Rodenem
v hlavní roli železničního hlídače, který nemůže
zapomenout na hrůzy první světové války.
Vstupné 70,- Kč

Mládeži přístupno

Pátek 28. 8. ve 21:00 hod.
Milostný, muzikál USA, 2009, 102 minut,
s titulky

HANNAH MONTANA

/Falcon/
O mladé zpěvačce, která žila dvojí život: jako
slavná celebrita, a zároveň jako obyčejná školačka. Až jednou...
Vstupné 70,- Kč

Mládeži přístupno
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S PORT

Hlincova Hora

Dne 18.7.2009 se konal jihočeský pohár na
tratích 0,750-26-6, celkově vyhráli Karel Krejčí
(TriSK ČB) v čase 1:27:34 a Petra Krejčová
(TriSK ČB) v čase 1:36:30 .
Jaroslav Pudil (SCV Blatná) celkově 4. místo
a v kat. 1. místo v čase 1:28:36, Jiří Kahuda (SCV
Blatná) celkově 10.místo a v kat.5.místo v čase
1:33:25
foto J. Pudil

FORDKROS Český pohár
Od koupele ve „zlaté lázni“ dělily na českém
poháru ve Fordkrosu reprezentanta SCV Blatná Jakuba Říhu necelé dvě vteřiny.
Sedmnáctiletý závodník SCV Blatná v bikrosu
a ve fordkrosu Jakub Říha z Písku patří k republikové špičce. Znovu to potvrdil na Českém poháru
v Praze, kde ve fordkrosu opanoval krásnou stříbrnou pozici v opravdu těžké konkurenci. Vítězství
mu uniklo nepatrným rozdílem necelých dvou
vteřin. V elitní kategorii, kam je Jakub od letošního roku zařazen, startovalo v našem hlavním
městě 34 jezdců.
Mladý borec s nadějnou sportovní budoucností
měl ze svého úspěchu upřímnou radost: „V první
rozjížďce na mě vyšla druhá dráha a skupina těch
zdatnějších protivníků. Na semiﬁnále jsem pronikl
na výhodný „ﬂek“ - třetí pozice na třetí dráze.
Kluk přede mnou udělal během závodu nečekanou chybu, které jsem se hned chytil a předjel
ho. Ale on svou kůži neprodal lacino. Po celý
zbytek přeboru jsme spolu s vypětím všech sil
bojovali, pořadí se míchalo, ale mně se nakonec
podařilo být lepší. V následujícím ﬁnále jsem si
najel první zatáčku jinak než ostatní, tím se mi
podařilo dostat ze čtvrtého na druhé místo, které
jsem udržel až do konce.“ Celý závod byl vinou
nepříznivých klimatických podmínek o poznání
náročnější. „Jelo se v hustém dešti napříč ohavnou
blátivou plochou“, ušklíbl se Jakub při vzpomínce
na zmíněný očistec.
Za svůj výkon byl Jakub Říha odměněn ﬁnančně, a sice částkou 4000 korun. Mimoto všichni tři
nejlepší závodníci, kteří si vychutnali na stupních
svých pět minut slávy, obdrželi šampaňské, které
ihned bouchli a zkropili jím okolní prostranství.
V nejbližší době čeká na Jakuba Mistrovství
Evropy ve Slovinsku a Mistrovství republiky
v Tošovicích na Moravě: „Věřím, že se mi snad
bude dařit i dál. Tenhle sport je nepředvídatelný
a moc záleží na štěstí. Možná víc, než si kdo
myslí“, končí svůj monolog Jakub.
Vladimír Šavrda
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O vítězích jubilejního ročníku
„Buzického bejka“ rozhodly až penalty

Buzice - Za patnáct let svého trvání získal
turnaj v malé kopané „Buzický bejk“, který je tradičně pořádán koncem června u příležitosti místní
poutě na travnatém prostranství za vsí, ohromnou
popularitu a oblibu jak u fanoušků tohoto sportu,
tak fotbalových hráčů samých. Letos se do turnaje
zaregistrovalo rovných šestnáct mužstev, mezi
kterými sice převažovaly celky z blízké Blatné,
ale nechyběly ani hosté až z Nepomuka a Plzně
a pochopitelně obhájci sportovní cti z domácího
prostředí a družebních vsí Škvořetic a Lomu. Podívat se na sérii utkání a zafandit svým favoritům
přišlo a přijelo více než 300 diváků!
Kvůli velkému počtu manšaftů se začínalo už
v osm hodin ráno. Na turnaj se dostavila řada velice kvalitních, možno říci až poloprofesionálních
fotbalistů, což garantovalo fantastický sportovní
zážitek a vysokou úroveň hry. Nad dodržováním
pravidel a zdárným průběhem přeboru bděl po
celý den ostražitě jeden jediný rozhodčí, který byl
za svůj nadlidský výkon a přinesenou oběť při závěrečném ceremoniálu odměněn hodnotnou cenou
spolu se soutěžícími týmy. Obecenstvo si vskutku
přišlo na své - bylo svědky perfektních výměn,
kvalitní obrany i exkluzivních gólů a především
lavinových útoků. Žádný z celků nehodlal prodat
svou kůži lacino a i ty, které kopanou pravidelně
nehrají, bojovaly jako o život. Veřejnou pochvalu
za odvedené výkony si vysloužili všichni bez
výjimky.
Poháry se udělovaly za první čtyři místa. Buzičtí fotbalisté se do hvězdné čtyřky propracovali
také, „medailové“ třetí místo jim ovšem jako
vítr z plachet odnesla konkurence z Blatné pod
pracovním názvem „kouďáci“. Skutečné drama
se odehrálo ve ﬁnálovém zápase mezi Lomem
a Škvořeticemi. Tuhý boj skončil nerozhodně
a tak se o slovo přihlásily penalty. I penaltový
rozstřel byl velice dlouho vyrovnaný, a tak se
kolem dokola vytvořilo takové napětí, že kdyby někdo škrtl zápalkou, následovala by nutně
exploze. Vítězný gól nakonec dali kluci z Lomu
a k explozi tak nakonec přece jen došlo - naštěstí
jen k explozi radosti a hlasivek.
Velice spokojeni byli ovšem i škvořetičtí. „My
jsme to letos pojali tak, že si chceme jen pěkně
zahrát a výsledek pro nás nebyl až tak důležitý“,
vyjádřil se před slavnostním nástupem manšaftů
kapitán Antonín Murárik, „Ambice se dostavily
až cestou do ﬁnále. Tak trochu jsme začali doufat
ve vítězství, kterého jsme tu už jednou v minulosti
dosáhli. Ovšem penalty jsou penalty - to už je tak
trochu loterie, záleží hodně na štěstí. Ale i z druhého místa máme radost. Doposud jsme tu na
žádném ročníku „Buzického bejka“ nechyběli a to
bychom takhle chtěli dodržet i v budoucnosti.“
Jako nejlepší střelec byl vyhlášen Radek Mlháček z Nepomuka, který vpravil do soupeřových
bran pět gólů. Za nejlepšího brankáře pořadatelé
zvolili Štěpána Brože z Buzic. Nejstarším aktivním účastníkem turnaje se stal čtyřiapadesátiletý
Zdeněk Hlavatý, který je už místními považován
za ryzího „buzičáka“, protože si v téhle obci
postavil domek.

Poděkování za zdařilé zorganizování celé
sportovní megaakce si zaslouží všichni buzičtí
i přespolní pořadatelé, v prvé řadě pak ředitel
turnaje Petr Samec.
Buzický bejk se při oslavě svých kulatých
narozenin totálně vyčerpal a rád se večer uložil
ke spánku. Bude teď odpočívat celý rok, než zase
přijde jeho velký den.
Buzická pouť pokračovala druhý den svátečním posezením na místní návsi, kde k poslechu
hrála „Starošumavská pětka“. Jednalo se o dokonalé kloubení kultury se sportem v jednom
víkendu.
Vladimír Šavrda

V zahorčickém nohejbale
se postupovalo i podle
věku a váhy hráčů
Zahorčice - Po netradičních kritériích sáhli
organizátoři při sestavování části výsledkového
žebříčku letošního nohejbalového turnaje. Byli
k tomu ale de facto donuceni děsivými klimatickými podmínkami, které dost dobře neumožnily
dokončit soutěž na antukovém povrchu klasickým
postupem. „Nedohrálo se celkem sedm zápasů,
jeden zápas rozhodlo vrhání kostek“, vyjadřuje se
na dané téma šéf turnaje a hráč celku Zahorčice
A, Karel Brož, „Hlavními kritérii pro vyhodnocení se stala váha a věk členů ještě nezařazených
týmů. Bohužel jsme neměli na vybranou, nad
Zahorčicemi se ženili všichni čerti, antuka by
vzala za své a nějak jsme vzniklou situaci vyřešit
museli.“
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem devět
sestav. Turnaj proběhl podle Karla Brože vzácně
vyrovnaně: „Nemělo to chybičku. Tady u nás
jde v první řadě o to si pořádně zahrát, strávit
relaxační den a užít si pořádnou kopu legrace.
Náramně jsme si to všichni užívali. A po zápasech
ještě víc“, dodává s úsměvem jedna z „hybných
pák“ v obci.
V konečném pořadí se podělili o sedmé místo Zahorčice C, Lnáře a Karlovy Vary B. Šestí
skončili kluci z celku Karlovy Vary B, pátí hráči
Blatná-Vinice B, těsně pod medailovými posty
uvízla Blatná /Džováci/. Místní béčko vybojovalo
bronz, zahorčické A stříbro a pomyslné fanfáry si
vyslechla sestava Blatná-Vinice C.
Vladimír Šavrda
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BLATENSKÉ VOLEJBALOVÉ PRASE

V sobotu 8. srpna 2009 uspořádal oddíl TJ Sokol Dřeváci Blatná třetí
ročník volejbalového turnaje smíšených družstev Blatenské volejbalové
prase. Do sportovního areálu pod sokolovnou zavítalo tentokrát osm týmů.
Kromě dvou družstev pořádajícího oddílu se turnaje zúčastnili hráči místního
Sokola a Tělovýchovy. Dále přijely týmy z Radomyšle, Rožmitálu, Strakonic
a ani letos nechyběla sympatická parta z Litvínova.
Oproti loňskému ročníku se turnaj hrál systémem vyřazovacích bojů. Po
utkáních ve dvou čtyřčlenných skupinách přišly na řadu čtvrtﬁnálové duely,
které nabídly napínavou podívanou. Přestože domácí Dřeváci předváděli
v základních skupinách slušné výkony, čtvrtﬁnále pro ně znamenalo konec
veškerých nadějí na lepší umístění a v dalším průběhu turnaje se již věnovali
pouze svým pořadatelským povinnostem.

Mezi nejlepší čtveřici se dostala družstva Sokola Blatná, Rožmitálu,
Strakonic a Litvínova. V prvním semiﬁnále si poradily Strakonice s Litvínovem a ve druhém odsoudil tým z Rožmitálu hráče Sokola k boji o třetí
místo. Z tohoto boje vyšel vítězně litvínovský X-team a ve ﬁnále nepřipustila
žádné překvapení strakonická Pomalá ruka, která si po celý turnaj počínala
zcela suverénně.
Během dne byly k vidění pohledné výměny, obětavé zákroky i tuhé boje
o každý míč, ale vše probíhalo v duchu fair play. Pro všechny účastníky turnaje bylo zajištěno občerstvení v podobě pečeného prasete a studeného piva.
Vítěz si navíc odvezl putovní pohár, o který se bude za rok opět bojovat.

Hokejbal

Vacka,který sám odstoupil po podzimní části, vystřídal dočasně V. Samec.
O něco lepší je konečné 7. místo „rezervy“ v Regionální lize. Postup do
play off a i následné vyřazení Pískem lze z pohledu nováčka hodnotit jako
úspěch. Přesto se od týmu, jehož jádro bylo složeno ze starších hráčů se zkušenostmi z II. NHbL, čekalo více. Neúspěchy našich týmů tak jasně převážil
individuální úspěch našeho ml. brankáře Filipa Habady, který se prosadil
ve výběrových kempech brankářů z celé ČR mezi nejlepší ve své věkové
kategorii ml.žáků. Filip svůj velký talent rozvíjel v uplynulé sezoně v týmech
ml.dorostu a na střídavý start v sousedních Kasejovicích v týmu ml.žáků.
Dokonce nastoupil do branky i za starší dorost a ani zde nezklamal a sklidil
velký obdiv. Post brankáře je v hokejbale jedním z pilířů úspěchu a talent,píle
a nadšení s jakým Filip trénuje, jsou pro klub velkým příslibem
Kromě vyjmenovaných 4 týmů v soutěžích se po celý uplynulý ročník
vytvářel a připravoval pod vedením zkušeného trenéra p. P. Kareše a jeho
asistentů R. Pojera a J. Říhy, zbrusu nový tým ml. žáků, jenž již v nadcházející sezoně zasahne do soutěže MČR ml.žáků. Naše nejmladší naděje
se rekrutují z ročníků 1999, 2000 a mají za sebou již několik přípravných
utkání s týmy z Plzeňského kraje. Poděkování za podporu a výchovu našich
malých hokejbalistů nepatří jen trenérům a rodičům. Díky pomoci partnerů

Hokejbalistům TJ Blatná DATELS pomalu končí tříměsíční období klidu,
a tak mi dovolte před začátkem sezony 2009-2010 přiblížit čtenářům BL
stručné ohlédnutí za uplynulou sezonou a náhled na sezonu nadcházející.
Z pohledu členské základny jeden z nejpočetnějších sport. oddílů v Blatné
v uplynulém ročníku zastupovaly v soutěžích celkem 4 týmy. V mládežnických kategoriích týmy st. a ml. dorostu(NHbL) a v seniorských kategoriích
to byl „A“ tým (II. NHbL) a „B“tým (RHbL). Sezonu z pohledu klubu lze
ohodnotit jako průměrnou. O největší úspěch se postaral st. dorost, který se
v play off probojoval až do semiﬁnále, kde podlehl pozdějšímu vítězi SK
Tábor a obsadil konečné 4. místo. Tým ml. dorostu taktéž v NHbL obsadil
poslední 6 místo. Zde je třeba poznamenat, že na výsledek měl velký vliv
přechod hráčů z kategorie st. žáků a nejmladší tým v soutěži sbíral hlavně
cenné zkušenosti.Horší situace a výsledky přinesl uplynulý soutěžní ročník
v kategorii mužů. Zde se v plné síle projevila stagnace zapříčiněná jednak
generační výměnou a jednak špatným výběrem realizačního týmu-potažmo
hráčského kádru. „A“ tým se teprve podruhé za šest let působení ve II NHbL
neprobojoval do play off a obsadil až 9. místo. K postupu do play off nepomohla ani výměna na trenérské lavičce v průběhu sezony, kdy pana Jiřího

Jana Koutníková & Ondřej Kočovský

(pokrač. na str. 18)
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Hokejbal (pokr. ze str. 17)
z řad sponzorů a TJ se podařilo zrekonstruovat
a vybavit pro naše benjamínky šatnu, zakoupit
zbrusu nové dresy,hokejbalové kalhoty a štulpny
a další potřebné vybavení. Za spolupráci,ﬁnanční
a materiální pomoc patří naše poděkování ﬁrmám:
BP-SERVICE,s.r.o.-Nářadí Pojer, STAVEBNÍ

Blatná 14. srpna 2009
PRÁCE-Boris Kapr,manželé KORTUSOVI,stavebniny ALBÍN VESELÝ,VISHAY ELEKTRONIC Blatná,DŘEVOKOV Blatná,MEOS-B
Blatná,PARAMA Pavel Kareš,HOSPODA
U DATLA,MIGER koberce,ZŠ J.A.KOMENSKÉHO,MICHAL KÁZECKÝ Strakonice
Ve stručném výhledu na sezonu 2009/2010
je podstatné,že do soutěží byly přihlášeny opět
čtyři týmy. Dva v kategoriích mládežnických(MČR mladších žáků,NHbL staršího dorostu),dva
v kategorii seniorských(II.NHbL-jih,RHbL
ČB). Detailnější a podrobnější informace o jednotlivých týmech a jejich výhledech přineseme
čtenářům BL v dalších číslech. Závěrem pozvánka
na nejbližší hokejbalovou akci v Blatné,kterou
je 4.ročník STAROPRAMEN CUPU (21.-23.8.
2009) Tento jeden z největších hokejbalových
turnajů v zemi úřadujících mistrů světa pořádaný
letos již po čvrté, se vůbec poprvé v historii může
pochlubit mezinárodní účastí! O zisk putovního
poháru se utká celkem 12 týmů-HBC Prešov(SK),
Memmingen(D), Suchdol N/L, Písek, Stars
S.V.,Betonova Holubov, Jihlava, Plzeň-Litice,
Fire balle Plzeň, Kapitán Jirkov, HBC Kasejovice,
Datel Blatná. Přesně týden po blatenské pouti tak
čeká zimní stadion a všechny fanoušky hokejbalu
třídenní maratón zápasů,dobré zábavy a pro gurmány ve Staropramen baru přímo u hřiště bohaté

Za Kocelovice nastoupila v domácím turnaji v malé kopané
profesionální hvězda Petra Divišová z SK Slavia Praha

Kocelovice - Zbraň těžkého kalibru nasadili
letos při 13. ročníku domácího turnaje v malé
kopané o pohár starosty obce proti soupeřům
v kopačkách kocelovičtí fotbalisté. „Kopala“ za
ně totiž Petra Divišová- v současnosti hráčka SK
Slavia Praha a reprezentantka ČR ve fotbale a
futsale. Nadto se podařilo domácím sestavit ještě
jeden, tentokrát juniorský, tým. Bohužel putovní
pohár nakonec doma nezůstal. Nicméně jedno
prvenství si kocelovičtí z hřiště odnesli- z jejich
řad se rekrutoval nejlepší střelec celého turnaje
Jakub Říský. V průběhu dne dokázal nasázet
rivalům z několika manšaftů rovných devět gólů!
Šlo o vskutku fenomenální výkon, který není na
fotbalových hřištích tak často k vidění. Za zaznamenání také stojí nejrychlejší gól, jaký padl v sérii
utkání na kocelovické půdě. Vstřelil ho Michal
Vanduch ze sestavy AFK Rozmetač pouhé dvě
vteřiny po rozehrání zápasu.
V Kocelovicích si udělalo pěknou letní sportovní sobotu celkem deset fotbalových celků. „To
je náš limit“, vysvětluje ředitelka turnaje Štěpánka
Vonášková , „Kdybychom hranici posunuli, mohlo by se nám to protáhnout do pozdních hodin.
Takhle je to ideální.“
Mezi zaregistrovanými týmy nemohli chybět
Buenos Lemplos z Blatné, kteří se snaží nevynechat jediný mač v malé kopané v regionu.
Tato povedená sestava, která rozhodně neoplývá
žádnými ambicemi a podle svého „tiskového
mluvčího“ Filipa Řezáče se jezdí na turnaje
především pobavit, už existuje deset let. Za tu
dobu se objevila zhruba na pětadvaceti sportovních akcích tohoto druhu a ve většině případů se
vracela domů s cejchem předposledních. Nejinak
tomu bylo i v Kocelovicích: „No, tak jsme byli
jako vždy druzí odzadu“, bere to s humorem Filip
Řezáč, „Jestli jsme spokojeni? My jsme vždycky
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spokojeni a zvlášť v Kocelovicích, kde jsme před
deseti lety sehráli svůj úplně první turnaj a kde
považujeme místní zázemí za to po všech stránkách – nej.“ V jejich manšaftu je po celou dobu
jeho trvání místo i pro děvčata- fotbalistky. „Když
je nás chlapů málo, hrajeme ve smíšené sestavě.“
Letos v Kocelovicích vyslala mužská část celku
do jednoho zápasu kompletní dívčí sbor. A výsledek? „No- byla to děvčata, člověk to tak musí brát.
Ne nadarmo mají na svých dresech dvě nuly- to
vyjadřuje jejich výkonnost. Prohrávaly nám to
dva nula, tak jsme to převzali my a nakonec jsme
vyhráli tři dva“, říká s úsměvem Filip Řezáč, který
ještě na žádném z pětadvaceti turnajů nechyběl.
V zimě, kdy je víc času, trénují Buenos Lemplos
sálovou kopanou, takže rozhodně nelze říci, že
by byli na jaro a léto nepřipraveni.
Putovní pohár starosty obce Kocelovice nakonec sevřeli ve svých rukách kluci z Ekonomky
Blatná, následoval je tým Anča Bandu, na medailovou pozici se dostali také domácí. Další pořadí:
4. AFK Rozmetač, 5. Bar Blatná, 6. Baron Club
Praha, 7. Knauff Praha, 8. Kocelovice junioři,
9. Buenos Lemplos Blatná, 10. Hospoda „Na
Růžku“ Blatná.
13. ročník kocelovického turnaje v malé kopané se jistě díky dvěma rekordům a účasti vrcholové reprezentantky stane nezapomenutelným.
Vladimír Šavrda

Ve Vrbně se při pouťovém minifotbale
ukázalo, že zranění nejsou výsadou
vyšších tříd
Vrbno - Každý sport je spojený s rizikem
úrazu či zranění a vůbec nezáleží na tom, zda je
provozován vrcholově nebo ryze amatérsky. Své o
tom teď vědí i fotbaloví nadšenci ze čtyř venkovských týmů, kteří se sešli ve Vrbně u příležitosti

občerstvení v půvabnou obsluhou. Program je
nabitý a odstartuje již v pátek od 17 hod prvními
zápasy, ve kterých se představí kromě domácího týmu oba zahraniční týmy, Jihlava, Písek
a Suchdol. V sobotu od 8:30 pak bude zápasový
maratón pokračovat až do podvečera, večer vyplní
program exhibiční turnaj dvojic v samostatných
nájezdech a po něm music-party s DJ Karlem Zbíralem. I v neděli se začíná v 8:30 a na programu
bude atraktivní play-off a zápasy o umístění. Vše
vyvrcholí v 15:30 ﬁnálovým zápasem a po něm
slavnostním vyhlášením.
Veškeré bližší informace o turnaji i dění v hokejbalovém oddílu lze získat navíc na klubovém
webu /datelsblatna.cz/.
Daniel Málek-předseda oddílu

zdejší poutě, aby si prostřednictvím miniturnaje
v malé kopané otestovali svou fyzickou kondici
a mušku. Celá akce se náramně povedla, všichni
účastníci se dokonale odreagovali, nezklamalo
ani počasí. Želbohu si průběh jednoho utkání
vyžádal nepříjemné zranění. „Shodou okolností
to potkalo manžela naší starostky Karla Tomana
z celku Kadov A. Natrhl si sval v noze“, informuje
pořadatel a hráč Vrbna Josef Smetana.
To byla vskutku ale jediná skvrna na kráse.
Pozdě odpoledne pak proběhl slavnostní ceremoniál předání pohárů, které věnoval Obecní úřad
Kadov. Domácí Vrbno uhájilo vítězství, stříbrnou
pozici opanoval Kadov A, bronzová po právu
patřila klukům z obce Pole, čestné čtvrté místo
připadlo celku Kadov B. Za nejproduktivnějšího
střelce byl vyhlášen Václav Skuhravý z týmu
Kadov A.
Vladimír Šavrda
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Pouťové turnaje v Čečelovicích zaznamenaly mizivou
účast, hostující tým přijel jen jeden

Čečelovice - Stalo se již tradicí, že se v obci konají u příležitosti místní
poutě hned dva sportovní turnaje - volejbalový a nohejbalový. Nejinak
tomu bylo i letos, ovšem sedmý ročník rozhodně nepatřil k těm vydařeným.
Jednak ho pokazilo extrémně špatné počasí, jednak tentokrát zastupovala
přespolní konkurenci jediná hráčská sestava, a to volejbalová ze Svéradic.
Ta nastoupila v osamělém zápase proti družstvu domácích a porazila ho.
„Ono ani není divu. My jsme večer před utkáním měli pouťovou zábavu
a tak jsme byli ještě unaveni“, usmíval se člen čečelovického týmu a zdejší
starosta v jedné osobě Milan Stejskal, „Svéradičtí duchapřítomně tancovačku
vynechali a tak jim forma nechyběla.“
Následoval nohejbal trojic, který se oproti minulým ročníkům odehrál
plně jen v domácím obsazení. Proti sobě nastoupily sestavy Čečelovice
- stará garda, Čečelovice A /mladí hráči/ a Čečelovice B /hráči středního
věku/. Do utkání zasáhly dvě bouřky, doprovázené silným deštěm, ovšem
nohejbalisté na hřišti vytrvali se zaťatými zuby až do posledního okamžiku.
Zcela zmáčení a zablácení pak nastoupili k vyhlášení výsledků. Zde zvítězila
dlouholetá zkušenost čili stará garda. Za ní se umístilo nevybouřené mládí
- Čečelovice A a béčku zůstal vyhrazen bronzový post.
I když to tentokrát opravdu příliš nevyšlo, není všem dnům konec. Už 8.
srpna se v rámci Čečelovického léta oba turnaje uskuteční znovu. Starosta
Milan Stejskal pevně věří, že se setkají s mnohem větším zájmem sportovců i ostatní veřejnosti: „Bude to taky sedmý ročník. V minulosti tady bylo
vždycky pořádně živo a do turnajů se hlásil přespolních týmů dostatek.“
Vladimír Šavrda

Lažanské fotbalové áčko plánovalo svoji derniéru, ale
teď má před sebou další mobilizaci

Lažany - Tahle co do rozlohy a počtu obyvatel
malá ves má velmi slušnou sportovní základnu.
Areál uprostřed obce sestává z plácku pro plážový volejbal, vyasfaltované plochy věnované nohejbalu a velmi pěkného fotbalového hřiště. Právě
to bylo o místní pouti středem pozornosti a řádně
se otřásalo pod kopačkami hráčů v dresech ze šesti
manšaftů, které se zapojily do tradičního turnaje
o putovní pohár.
Zpočátku panovalo v Lažanech slunné počasí,
které ovšem po uplynutí tří hodin obrátilo o tři sta
šedesát stupňů. Následující tři hodiny lilo jako
z konve a zatravněná půda se změnila v hotové
bažiny. Společně s míčem létalo kolem dokola
i bláto a ten, kdo upadl, připomínal špinavý hadr
na podlahu. Fotbalová idylka se rázem stala
hotovým „očistcem“. Ke cti všech hráčů nutno
podotknout, že vydrželi to utrpení až do úplného
konce a podali důkaz o tom, že jsou ocelovými
sportovci. Ba co víc - z radosti nad dosaženým
druhým místem se dva hráči z týmu Záboří
neváhali dobrovolně vrhnout do těch největších
„rašelinišť“ a vytřít je vlastním tělem.
Při závěrečném slavnostním ceremoniálu nastoupilo všech šest manšaftů, aby převzaly zasloužené odměny. Pamatováno bylo na všechny, nikdo
z lažanského turnaje neodjel s prázdnou. Putovní
pohár zdvihl nad hlavou zástupce lažanského
áčka Tomáš Běhavý. „Měla to být naše derniéra,
počítali jsme s tím, že už toho necháme, ale za
těchto okolností musíme napřesrok nastoupit
znova a pohár obhajovat“, řekl Tomáš Běhavý.
Zajímavé je, že lažanská elita se za účelem kopané schází pouze jednou za rok, a to při tomto
turnaji. Pro pohár za druhé místo si přišli kluci
ze Záboří, nejlepší trojku doplnilo domácí béčko.
Na čtvrtou pozici se propracoval Mečíchov, pátá
zůstala vyhrazena Doubravici, s černým petrem
tentokrát odešli blatenští hráči. Za nejproduktivnější střelce byli vyhlášeni Miroslav Klečka
z týmu Mečíchov a Jan Peterka - Lažany B, kteří
shodně vstřelili soupeřům tři branky. Titulem

nejlepšího a nejobětavějšího brankáře utkání byl
dekorován Václav Machovec - gólman Záboří.
Funkci rozhodčích plnili celé odpoledne pánové
Jaroslav Laňka a Karel Fořt z Lažan.

Vladimír Šavrda

Stříbrný tým Záboří.

Vítězný tým Lažany A.

Bronzová
medaile

Telefónica

O2

Výběrové řízení na pozici

Mistrovství Evropy v dlouhém triatlonu (4120-30), Praha 8.8.2009, Jaroslav Pudil (SCV
Blatná) získal bronzovou medaili v kategorii
v čase 7:13:41.
J. Pudil

Vedoucí prodejny
pro oblast Blatná

Požadujeme: vysoké pracovní nasazení,
samostatnost, zodpovědnost, zkušenosti
výhodou
Nabízíme: rozhodovací pravomoce, nadstandardní výdělek

CV zasílejte na email:
telefonicaotwo@seznam.cz
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