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Čtrnáctideník

Cena 7,- Kč

MĚSTO BLATNÁ

pořádá připomenutí výročí vzniku samostatného
Československa
a vyhlášení samostatnosti v Blatné v r. 1918

OSLAVAMI A SETKÁNÍM
S PARTNERSKÝM MĚSTEM V A Ž E C
dne 24.10.2009

16 hod

oﬁciální oslavy v divadelním sále Sokolovny
zahájení starostou města
vystoupení žáků ZUŠ, ZŠ J.A.K. a ZŠ T.G.M.

19 hod

pokračování oslav v sále Sokolovny
vystoupení mažoretek
hudební vystoupení ZUŠ a „Duo Proﬁl“

Srdečně zveme všechny občany města.

PROGRAM

oslav připomenutí vzniku samostatného Československa a vyhlášení samostatnosti v Blatné v r. 1918

SOBOTA 24.10.2009

Divadelní sál SOKOLOVNY
16 h
16:10
16:20
16:35
16:55
17:15
17:40
18 h

h
h
h
h
h
h

uvítání, proslov - pan starosta města
proslov pana starosty z Važce
„Blatenští dudáci“
pohádka Mrazík – ZŠ JAK
„Asonance revival“ (keltská hudba)
módní přehlídka – ZŠ TGM
„Blatenští dudáci“
ukončení programu

POZVÁNKA NA VÝLOV
V úterý 27.10. a ve středu 28.10.2009 bude opět po dvou
letech loven druhý největší rybník na Blatensku – Buzický. Tento rybník má výměru 55 hektarů a očekáváme, že vydá přes 60 tun
ryb. Převážně to bude kapr, ale také líni, štiky, tolstolobici a jistě i nějaký
sumec a amur. Po přívalových deštích a bleskových povodních v letošním
červenci nějaké ryby utekly do řeky, takže rybáři budou napjatě očekávat,
jak tento pro ně nejdůležitější rybník dopadne.
I přes určité napětí ale rybáři zachovají oblíbenou tradici výlovu pro
veřejnost, pro přátele ryb a rybářů.
Doporučujeme přijít podívat se druhý den výlovu, na státní svátek
28. října.

Tělocvičný sál SOKOLOVNY
Posezení s „Hálovci“
19 h
zahájení večera
19:05 h
„H Band“
19:15 h
mažoretky PREZIOSO
19:35 h
„H Band“
19:45 h
mažoretky / D. Strnadová /
20:05 h
„H Band“
20:15 h
„Epidemie“, „Duo Proﬁl“
24 h
ukončení programu

Kdo přijde ráno v 8 hodin, uvidí celý zátah. Pokud ale přijdete později,
nevadí, i tak se bude stále na co dívat. Tento den bude vyhrávat živá hudba
a proběhne přijetí zasloužilého blatenského občana do rybářského cechu.
Účast přislíbili i stánkaři s občerstvením, rybími výrobky a širokým sortimentem koření. Již tradičně bude připravena soutěž pro děti i dospělé,
kterou naše ﬁrma dotuje hodnotnými cenami. Na rybník se chystá i reklamní
agentura Dorlan, zajišťující propagaci českých ryb. I u nich můžete získat
zajímavé ceny na Kole štěstí !!! Samozřejmě bude možné nakoupit i živé
ryby, a to za zvýhodněné ceny. Pokud budou na rybníce žádané dravé ryby
jako štika či candát, bude rovněž umožněn jejich nákup.
Výlov bude zakončen signálem „Hoří !“, který nejvyšší porybný pan Ráž
vydá po vylovení většiny ryb – myslíme si, že to bude asi v poledne.
Těšíme se, že nás navštívíte v tak hojném počtu jako minulé roky !!!
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NAŠE NABÍDKA
Sychravý podzim nám opět připomíná čas
vhodný pro aromaterapii.
VONNÉ OLEJE můžete dostat také v naší
prodejně U sv. Kateřiny na náměstí Míru 209.
Nezapomeňte, že historické sklo ze sklárny
v Bělčicích u nás lze zakoupit nebo objednat za
ceny od výrobce!

M Ě S T S K Á P O L I C I E B L AT N Á

Zahradnická 171, 388 01 Blatná
tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321,
e-mail: m.policie@mesto-blatna.cz http://www.mesto-blatna.cz

Městská policie
Blatná informuje

KALENDÁŘ SOB 2010 je v letošním roce
již vydán. Také v naší prodejně ho můžete získat
nebo objednat. (cena 60,- Kč)
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Dne 1. 10. 2009 byla v obci Blatná odchycena
volně pobíhající fenka křížence jezevčíka, stáří
cca půl roku, černohnědé barvy. V současné době
je fenka umístěna v záchytných kotcích městské
policie, a to v objektu Čistírny odpadních vod
Blatná.
Majiteli nebo případnému zájemci informace podají strážníci Městské policie Blatná tel.
383 423 467, 720 513 321 nebo 777 285 254 p. Vaněk. Další informace rovněž na http://www.
kotce-blatna.estranky.cz
Městská policie Blatná

Informace o skládce
v Hněvkově
Město Blatná v minulých letech vybudovalo skládku komunálního odpadu v Hněvkově,
která je využívaná hlavně pro město Blatná
a její osady. V současné době je připraveno
její rozšíření III. etapou výstavby. Na akci
byla zpracována EIA (vliv stavby na životní
prostředí), která byla předložena Krajskému úřadu Jihočeského kraje, kde proběhlo
zjišťovací řízení s výsledkem, že „Skládka
Hněvkov III.. etapa“ nemá významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví
a nebude posuzována podle zákona. Celý
závěr zjišťovacího řízení je na úřední desce
jak před MěÚ Blatná, tak na úřední desce na
www.blatna.eu.
Jaroslav Blovský
Odbor majetku, investic a rozvoje

V minulém týdnu nám již zima ukázala své
drápky, přesto však i nadále ještě trvá podzimní
čas a s ním jsou beze sporu spojeny také u nás na
Blatensku výlovy rybníků.
Chov ryb patří u nás po staletí k velice slavné a výnosné hospodářské činnosti. Zřizování
rybníků tzv. stavů a hrádí se předpokládá již od
počátku 10. století. České země byly v 15. a 16.
století bez nadsázky rybníkářskou velmocí. Jen
v Čechách a na Moravě tehdy bylo 180 000 ha
rybníků (současně je necelých 53 000 ha). Za
císaře Rudolfa II vyšlo dokonce sněmovní nařízení, kterým se zakazovalo stavět bez veřejného
schválení další rybníky.
Není proto divu, že úspěšné staročeské rybníkářství bylo provázeno i velkým množstvím
pravidel a pranostik:
- Dvojí je obyčejně čas lovení: jarní a podzimní. Na podzim jsou kapři i štiky vážnější (těžší),
mastnější a výbornější podstaty, ale na jaře ryby
dražší bývají, protože jich jest méně.
- Ryba poli ani dobytku nepřekáží. (mokré
pozemky byly vhodné pro zakládání rybníků)
- Do sv. Martina, má být ryba slovena.
- Nejtěžší a nejodolnější rybu poskytuje
listopad.
- Po čtvrtém nebo pátém lovení odpočinutí
rybníku se propůjčiti má.
- Ryba musí mít při spánku otevřené okno.
- Málo trávy - mnoho ryb.
- Urodí-li se dobré víno, bude i mnoho ryb,
neboť víno i ryba k sobě jdou.
- Čí břeh, toho i ryba.

Letos poprvé
rozsvícení
vánočních stromků
Kdy? 29. 11. 2009
Kde? Zámecké nádvoří
V kolik? v 10 hodin s krátkým programen
večer v 18 hodin na náměstí J.P.Koubka
u kašny též krátký program
Občanské sdružení Duhové Ještěrky bude pořádat Vánoční trhy na zámeckém nádvoří dne
29.11.2009 začátek v 10 hod., kdy bude zapálena
první adventní svíčka, rozsvícen vánoční strom.
Budou zde pouze stánky s vánoční tematikou, rukodělné výrobky s ukázkou, občerstvení, hudba.
Srdečně zveme všechny co se těší na Vánoce.
Další trhy proběhnou na nám. J.A.Komenského u školy ve dnech 11.12- 12.12.2009 též
rukodělné výrobky které budou i s ukázkou.
Vánoční zboží jako vánoční cukroví,formičky,
perníčky, svíčky,atd. hudba, očerstvení, rozsvícení
třetí adventní svíčky.
Živý betlém se bude konat 26.12.2009 u kostela

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.

Nabízíme práci formou OSVČ (živnostenský list) na dva dny v týdnu.

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

Kontakt:
ing. Pavel Srb, tel. 777 158 846 nebo
Krematorium Blatná, Buzická 870,
tel. 383 422 581.

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.

Krematorium města Blatná, které zajišťuje smuteční obřady pohřebním
službám, hledá

smutečního řečníka.
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Vítání občánků na zámku
Blatná
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Město Blatná,
Městská Policie Blatná

a
Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice
pořádají společnou akci

BEZPEČÍ PRO SENIORY
v úterý 3. listopadu 2009 od 14.00 hodin

v zasedací místnosti Městského úřadu Blatná, tř. T.G.Masaryka čp.520 – budova základní školy,vchod Městského úřadu
Blatná

Foto: Dagmar Šornová
Malá slavnost vítání občánků Blatné se uskutečnila dne 29. září 2009
v obřadní síni blatenského zámku.
Za přítomnosti pana místostarosty Mgr. Bohuslava Navrátila a členky
Občanské komise paní Věry Ernstové bylo přivítáno 15 občánků.
Byli přivítání občánci:
Adam Grešák
nar. 15.03.2009
Silvie Korousová
nar. 24.03.2009
Tomáš Kostohryz
nar. 29.05.2009
Tereza Kubalová
nar. 10.06.2009
Šimon Kalužík
nar. 03.06.2009
Tereza Kyznarová
nar. 19.05.2009
Vojtěch Navrátil
nar. 06.05.2009
Filip Paukner
nar. 15.07.2009
Jakub Princ
nar. 07.04.2009
Zoe Sádlová
nar. 25.06.2009
Jan Valášek
nar. 06.07.2009
Tobiáš Vanduch
nar. 20.05.2009
Veronika Vlachová
nar. 11.05.2009
Vojta Vlk
nar. 08.04.2009
Jaroslava Vydrová
nar. 19.05.2009
Maminkám dětí, které splnily podmínky stanovené Radou města, byla
předána poukázka pro výplatu příspěvku v hodnotě Kč 4 000,-.
Zásady pro výplatu:
Rada města Blatná dne 7. ledna 2008 svým usnesením č. 7/08
schválila dětem narozeným v roce 2008 příspěvek ve výši 4 000,- Kč.
Zároveň stanovila zásady pro výplatu – příspěvek bude vyplacen dítěti
narozenému od 1. ledna 2008, jehož matka má v době narození dítěte
trvalý pobyt v Blatné či jejích osadách, a to po dobu minimálně 2 let
před narozením dítěte.
Rada rozhodla, že tento příspěvek bude vyplácen i dětem narozeným
v roce 2009 při splnění uvedených zásad, s dodatkem, že příspěvek
lze vyplatit pouze v případě, že matka nemá žádné závazky vůči městu
Blatná.
Při vítání občánků je předána poukázka, která je následně proplacena
v pokladně MěÚ Blatná. V případě neúčasti na vítání občánků si matka
může poukázku vyzvednout na odboru správním MěÚ Blatná.
V Blatné 16. října 2009
Hana Valachová, ved. správ. odboru

Program
zahájení
struktura policie
ukázky uniforem Policie ČR a Městské policie
trestná činnost páchaná na seniorech – statistické údaje
„Žít a nechat žít“ – videoprojekce
prevence
identiﬁkace podobizny pachatele
diskuse, předání propagačních materiálů
Bližší informace u pí Malečkové, tel. 383 416 212

Peníze
z Evropské
Peníze z Evropské
unie pomáhají unie
Blatné
pomáhají Blatné

Dne 9.10.2009 byl formou vyhotovení záv�re�né monitorovací zprávy administrativn� ukon�en
projekt „Zateplení fasády ZŠ T.G.Masaryka Blatná“ dotovaný z Evropské unie v rámci
Opera�ního programu životní prost�edí (OPŽP) a ze Státního fondu životního prost�edí (SFŽP).
9.10.2009
byl formou
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realizovaný
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budovy �.p. 520, to je základní školy a m�stského ú�adu, �iní 14 860 410 K� v�. DPH, z toho
(OPŽP) a ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Projekt realizovaný
celkové uznatelné náklady ( to jsou náklady na zateplení základní školy) jsou 7 376 360 K�.
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na zateplení ZŠ T.G.Masaryka podílelo 10 %, to je 737 636 K�. Evropská unie takto významn�
Celkové náklady na zateplení celé budovy č.p. 520, to je základní školy
p�isp�la ke zlepšení životního prost�edí našeho m�sta.

a městského úřadu, činí 14 860 410 Kč vč. DPH, z toho celkové uznatelné
Jaromír
Formánek,
náklady na zateplení základní školy)Ing.
jsou
7 376
360 OMIR
Kč.
Zateplení městského úřadu bylo plně hrazeno z prostředků města. Příspěvek
z Evropské unie, z Fondu soudržnosti, činí 85 % uznatelných nákladů, to
je 6 269 906 Kč, příspěvek ze Státního fondu životního prostředí ČR činí
5 % uznatelných nákladů, to je 368 818 Kč. Město Blatná se na zateplení
ZŠ T.G.Masaryka podílelo 10 %, to je 737 636 Kč. Evropská unie takto
významně přispěla ke zlepšení životního prostředí našeho města.
V Blatné dne 12.10.2009

V Blatné
dne 12.10.2009
náklady
( to jsou

Ing. Jaromír Formánek, OMIR

V neděli 11. října se konala naše 1. drakiáda. Počasí
nám moc nepřálo. Kolem 2 hodiny odpoledne nebylo jisté,
jestli akci kvůli nepříznivému počasí nezrušíme. Ale nakonec se díky silnému větru ve vzduchu vznášelo asi 15 draků
a dráčků a po louce se prohánělo několik nadšenců. Ve
4 hodiny jsme se přesunuli na hasičárnu, kde jsme si s chutí opekli buřtíky
a ohřáli se u ohýnku, který pro nás připravili místní hasiči. Během opékání
buřtů jsme si mohli prohlédnout hasičské auto. Před odchodem domů dostaly
děti sladké odměny.
Chtěli bychom poděkovat nejen blatenským hasičům za pomoc, ale také
Vám všem, kteří jste i za nepříznivého počasí na naši akci přišli.
MC Kapřík Blatná
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Křížky a kapličky
Vyjdeme-li nebo vyjedeme do přírody kopcovitého blatenského okolí a přilehlých obcí,
setkáme se s drobnými sakrálními stavbami kapliček a křížků,jejichž snímky jsou uveřejňovány
v Blatenských listech. Vidíme je na rozcestích,
návrších, u pramenů studánek, na polích, uprostřed návsí i na křižovatkách lesních i polních
cest, leckde zarostlé trním.
Byly postaveny nebo vytesány dovednou a citlivou rukou našich předků, podle často vyznačených letopočtů v 18. a 19. století jako památka
i křesťanský odkaz pro své potomky.
Zděné kapličky se stavěly s výklenkem pro
svatý obrázek nebo sošku. Podle toho, jakou
ochranu měla kaplička poskytovat, se řídilo
i její zasvěcení, přicházelo procesí a konala se
pouť,(u nás kaplička pod Rošicemi). Někteří svatí
chránili před onemocněním, jiní před nebezpečím
na cestách, ponejvíce byli projevem Mariánské
úcty. Byla-li kaplička postavena v místě, kde vyvěral pramen vody, přisuzovala se jí léčivá moc.
Litinové křížky s tělem Krista, pod kterým
na ověnčeném plechovém kruhu bývá napsáno
křesťanské pozdravení, zasazené do kamenných
podstavců, byly osazeny na místech, kde se
obvykle něco tragického nebo tajemného událo.
Podle křesťanského vyznání kříž znamená vždy

Blatná 23. října 2009
začátek i konec. Proto je předznamenáním i našeho pozemského putování.
Komu by se zdálo, že bylo těch památníků na
Boha moc, měl by si uvědomit, že tenkrát si byli
lidé dobře vědomi, koho je třeba prosit, na koho
je větší spolehnutí a komu za vše děkovat, neboť
Démon, který nazapomněl na svou vlast odkud
pochází, neustále bojuje o návrat zpět.
Za posledních 15 let dochází k obnově památek minulých generací. Předchozí komunistický
režim považoval náboženské dědictví našich
předků za tmářství, jež bylo třeba vykořenit.
Pro tento primitivní ateistický názor, znamenalo
každé zničení kaple nebo kříže drobné vítězství
v dlouhém boji. Encyklopedie Michala Valenčíka
se zabývá zničenými církevními památkami Čech,
Moravy a Slezska. Ze tří etap hromadného ničení
(husitské války, josefínské reformy a období
vlády komunistů) byla nejničivější ta poslední.
Obsahuje seznam 1660 nejvíce poškozených církevních památek, zcela zničené památky dosáhly
počtu 2600.
Použitá literatura:
K. Skalicý : Kaple, kapličky a boží muka
Pootaví
M. Valenčík: Ohrožené památky (Kostely,kaple a kapličky v České republice, r. vydání 2006)

pracoval jako asistent profesora Čelakovského na
katedře botaniky, roku 1884 složil doktorát a o pět
let později byl jmenován řádným profesorem
Univerzity Karlovy.
Po celý svůj život zůstal profesor Velenovský
věrný přírodě. 45 let pracoval vědecky v přírodovědném bádání na Univerzitě Karlově a 15 let
v přírodovědném oddělení Národního muzea. Po
smrti Ladislava Čelakovského byl v roce 1902
jmenován ředitelem botanického ústavu a botanické zahrady Univerzity Karlovy, kterou pomohl
zakládat. Tyto funkce zastával do roku 1927, kdy
odešel na odpočinek. Žil v Praze, později v Mnichovicích u Prahy. Roku 1948 obdržel ke svým
90. narozeninám zemskou cenu za vědu. Rok
poté zesnul a byl pochován v Mnichovicích. Jeho
pohřbu se vedle příbuzných a známých zúčastnila
řada kapacit z vědeckých kruhů.
Výsledky své celoživotní dřiny uložil profesor
Velenovský do celé řady odborných publikací.
Byl členem mnoha domácích i zahraničních vědeckých institucí. Čest jeho památce!
Dlužno dodat, že organizátorkou pietního aktu
v Čekanicích byla místní obyvatelka Miroslava
Hrubá. O zdárný a důstojný průběh a všechny
ostatní náležitosti se ovšem zasloužili všichni
přítomní.
Vladimír Šavrda

Marie Kýčková

V Čekanicích byla odhalena pamětní
deska slavnému rodákovi

Čekanice- Malá osada se 71 obyvateli se stala
v pátek odpoledne dějištěm slavnostní události.
Před zraky více než 60 přihlížejících občanů zde
byla veřejně odhalena pamětní deska významnému rodákovi PhDr. Josefu Velenovskému / 18581949 /. Stalo se tak u příležitosti 60. výročí úmrtí
tohoto velkého člověka a vědce. Pamětní deska
byla umístěna na stavení čp. 5, kde se Josef Velenovský narodil. Jde o společné dílo čekanického
kováře Milana Hrubého a akademického sochaře
z Blatenky Karla Kryšky, který měděnou desku
osázel bronzovými písmeny a čísly. Jelikož jsou
Čekanice spravovány Městským úřadem Blatná, veškeré výdaje byly hrazeny z blatenského
rozpočtu.
Úvodem zazněly proslovy sedlické kronikářky Radky Krejčové / 73 /, která zpracovala
o profesoru Velenovském rozsáhlé pojednání za
pomoci čekanické kroniky, sedlické farní kroniky
a dalších zapůjčených materiálů a blatenského
místostarosty Mgr. Bohuslava Navrátila. Přestávky mezi ústními vystoupeními zpříjemnily
přítomným zpěvem a hrou na dudy dvě děvčata
v krojích. Samotného slavnostního odhalení pamětní desky se spolu s blatenským místostarostou
zhostila paní Pavla Jedličková / 76 /, která sem do
Čekanic přicestovala až z Plzně. Profesor Josef
Velenovský byl její prastrýc.
„Když jsem byla ještě mladá, jezdil prastrýce
navštěvovat můj otec sám“, vrací se ve vzpomínkách zpět šedovlasá usměvavá žena , „Mám
na něho málo vzpomínek, protože když mě otec
sebou začal brát, můj prastrýc už téměř nevycházel ze své pracovny s výjimkou chvil, kdy se chtěl
najíst. V posledních letech života byl také velmi
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nervózní. Pamatuji si na okamžik, kdy jsem si
v jeho velkém salónu pustila o své vůli gramofon.
On se tehdy rozzlobil téměř k nepříčetnosti“,
vypráví paní Pavla. Jako upomínku na slavného
příbuzného má dodnes pečlivě uschovány dobové rodinné fotograﬁe a prastrýcovu bibli. „Můj
prastrýc přes všechny pracovní úspěchy neměl
lehký život. Jeden z jeho synů prodělal dětskou
obrnu a zůstal na invalidním vozíku, druhý- lékařspáchal jako mladý sebevraždu“, připomíná Pavla
Jedličková tragické okamžiky z rodinného prostředí Josefa Velenovského. Pak si vybavuje ještě
jeden charakterický rys svého prastrýce: „Nikdy
jsem nedokázala pochopit, že tak vysoce vzdělaný
člověk mohl mít tak hrozné písmo. Přečíst po něm
byť jednu řádku byl nadlidský výkon.“
Otec významného čekanického rodáka František Velenovský byl jako většina obyvatel této
vesnice rolníkem, nadto ještě po dobu dvanácti
let obecním starostou. Se svou ženou měl ještě
dalších devět dětí, což nebylo v těch časech nic
neobvyklého.
Po vystudování píseckého gymnázia, kde se
seznámil s Mikolášem Alšem, nastoupil Josef
Velenovský roku 1877 na studium přírodních
věd při ﬁlozoﬁcké fakultě pražské univerzity.
Tam setrval šest let a na počátku studií zakusil
mnoho bídy, neboť rodiče jeho početné rodiny
ho nemohli příliš podporovat. Zásluhou svých
schopností a píle se už roku 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 Josef
Velenovský státní učitelské zkoušky, devět let

Blatenská ryba s.r.o.

AKCE

Od 1.9.2009 můžete v naší podnikové
prodejně nakoupit mražené zboží jednotlivě
(většina sortimentu). Například :
RYBY:
Losos celý mražený vac
Pstruh ﬁlet mražený 1kg
Pstruh mražený vac 450g
Kapr mražený půlený vac
Pangasius mražený 1kg
Pangasius mražený 5kg
Makrela mražená kuchaná
UZENÉ:
Pstruh uzený
kg
Sleď uzený

78,-/kg
129,-/kg
45,-/ks
109,-/kg
79,-/kg
77,-/kg
49,-/kg
16,90/10d5,90/10dkg

MASO:
Kuřecí prsa mr. 2kg
Krůtí prsa mražená vac
Hovězí dršťky mražené 1kg
Kuře na grill cca 10kg
Vepřová krkovice mražená B.K.

102,-/kg
111,-/kg
78,50/kg
38,-/kg
87,-/kg

ZELENINA A OSTATNÍ:
Čínská zeleninová směs 2,5kg
Mochovská zelenina 2,5kg
Jahody mražené
Hranolky 2.5kg
Sýr eidam 30% cca 2,5kg
Zeleninová směs lečo 2,5kg

28,50/kg
21,50/kg
49,-/kg
18,-/kg
79,50/kg
24,-/kg

Široký výběr zeleniny a dalšího mraženého
zboží dle denní nabídky za nejnižší možné
ceny.
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Cvičení pro rodiče a děti
v DDM Blatná
Pondělí

- Klubíčko - 10.00-11.00

vedoucí kroužku:
Turková Renata

Úterý

- Beruška - 16.15 – 17.00

Čtvrtek

Pro děti od 18 měsíců
- Klubíčko - 16.15. – 17.00

vedoucí kroužku:
Ředinová Martina
vedoucí kroužku:
Turková Renata

Zápisné do kroužků činí na celý školní rok 300Kč
Přihlášky obdržíte v kanceláři DDM nebo přímo na schůzce v tělocvičně DDM.

�eská genealogická a heraldická spole�nost v Praze
Obec Lná�e
Tvrz Lná�e, Galerie a infocentrum
srde�n� zvou
na p�ednášku

„Putování za p�edky“
Základy ob�anského rodopisu aneb „jak na to“
pátek 27. listopadu 2009, 16:00, Tvrz Lná�e
(p�edpokládaná délka asi 3 hod. s p�estávkou)
p�ednáší Helena

Voldánová z �GHSP

P�ednáška je vhodná zejména pro za�ínající a mírn� pokro�ilé rodopisce,
matriká�e a kroniká�e obcí, knihovníky ad.
Program p�ednášky na http://tvrz.lnare-obec.cz/

MIROSLAV TRÁVNÍČEK
SKLENÁŘSTVÍ
- Zasklívání lodžií a balkónů
- Rámování obrazů a zrcadel
- Výroba nábytkového skla
- Výroba vitrín a akvárií
- Izolační dvojskla
- Prodej polykarbonátů
Adresa provozovny: U Sladovny 277- Blatná
Areál SOU za blatenským lihovarem v sousedství
objektu ﬁrmy Pneu Spálenský
Otevírací doba:
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 7- 11 hodin a 12- 16 hod.
Středa 7- 11 hod.
Sobota dle dohody

Mobil: 607/ 195 439

Víkend mladých zdravotníků ve Střelských Hošticích
Rádi bychom se s vámi podělili se zážitky z víkendového pobytu v rekreačním středisku ve Střelských Hošticích, který pro nás, členy zdravotního
kroužku, uspořádala paní vychovatelka Marcela Džisová .
Po příjezdu jsme byli nadšeni krásným prostředím celého areálu, ve
kterém jsme strávili necelé tři dny (18. – 20.9.2009). Poté, co jsme si vybalili věci a navečeřeli se, vyběhli jsme po několika schodech do učebny.
Po hodině výuky jsme se šli proběhnout ven a vyzkoušet tamní prolézačky.
A než jsme se nadáli, byl večer. Protože jsme byli unavení, padli jsme do
postele a hned usnuli.
Druhý den po snídani jsme se vydali autobusem do Horažďovic. Hodina dovádění v bazénu byla velmi příjemná. A další dvě hodiny strávené
v interaktivní dílně místního muzea byly zase velice poučné. Vyzkoušeli

jsme si tkaní látky na velkém tkalcovském stavu, opracování špalíčku
dřeva, pročesávání surové vlny, jen předení na starobylém kolovrátku pro
nás bylo příliš náročné.
Po večeři jsme já, Klárka a Lucka připravily ostatním dětem překvapení.
Nic netušící děvčata nás našla s namaskovaným poraněním. Po chvilce
překvapení však zvládla ošetřit bezvědomí i zlomeninu dolní končetiny.
A tak si někteří zdravotníci vyzkoušeli to, co ještě neznali. Pak nás až do
večerky čekaly hry v herně.
Tři dny utekly jako voda. Cestou domů jsme se ještě zastavili na zmrzlinu v Sedlici. Byla to nádhera, děkujeme paní vychovatelce a už čekáme
na další úžasný výlet.
Jana Petráňová, Klára Valachová, VIII.B ZŠ J.A.Komenského Blatná
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O víně po kapkách – kapka
třináctá
Svatomartinské víno – souznění tradice i pokroku.
Svátek svatého Martina bývá každoročně očekáván nejen kvůli pranostice o Martinovi na bílém koni. Ostatně letos přijel na bílém koni již Havel
a překvapil tak i ty největší škarohlídy, nepočítaje správce komunikací.
Ale zpět k našemu tématu. 11. listopadu se totiž otevírají první láhve vína
pocházejícího z letošní podzimní sklizně. A pokud se mladé svatomartinské
víno vyvede, znamená to, že bude kvalitní celý ročník. Oslavy provázející
uvedení Svatomartinského na trh nejsou žádnou novinkou posledních
let. Již z dob císaře Josefa II. pochází tradice začínat na svatého Martina
s výčepem nového vína. Tehdy totiž končila vinařům pracujícím u větších sedláků služba. Její
pokračování na další rok se poté dojednávalo při
skleničce, v tu dobu již jiskrného vína, se kterým se
mohlo tento den poprvé přiťuknout. Svatomartinské
hody bývaly časem hodování a bujného veselí.
Vždyť je to období, kdy sklizeň již byla v bezpečí
pod střechou a za dveřmi už čekal klidný Advent
s předvánočním půstem. A tento příjemný zvyk
dobrého jídla a pití přetrval do dnešní doby, kdy
lidé rádi v době vrcholícího podzimu využijí příchodu mladého vína jako
příležitosti pro pobavení a setkání s přáteli. Znovuvzkříšení tradice Svatomartinského vína udeřilo na správnou strunu, poptávka po Svatomartinském
se každým rokem zvyšuje. Zatímco v roce 2006 přišlo na trh asi 350 000
lahví, v roce 2007 to už bylo přes 600 000 lahví a v loňském roce přes 700
tisíc lahví. Do letošního ročníku Svatomartinských vín se přihlásilo přes
100 vinařství s více než 200 vzorky, očekává se, že produkce dosáhne 800
– 900 tisíc lahví. Přitom označením Svatomartinské se nemůže pyšnit jen
tak ledajaké víno. Držitelem ochranné známky se Svatým Martinem na
koni je Vinařský fond ČR. Tuto známku smějí nosit pouze vína, která před
uvedením na trh prošla nezávislou komisí složenou z vinařských odborníků, sommeliérů a uznávaných degustátorů. Ti hodnotí, zda senzorické
parametry vína odpovídají požadované charakteristice. Pro ilustraci, v roce
2007 uspělo ze 178 přihlášených vzorků 144 vín (z toho 64 bílých, 26
růžových a 54 červených). V roce 2008 před komisi předstoupilo již 205
vzorků vín a uspělo jich 175. Označení Svatomartinské tak zaručuje kvalitu.
Pod značkou Svatomartinské se mohou prodávat tyto druhy a odrůdy vín:
Bílé víno: odrůdy Müller-Thurgau a Veltlínské červené rané. Bílé
Svatomartinské jiskří zelenkavě-žlutou barvou. Je to svěží ovocité víno
s příjemným charakterem primárního aroma ve vůni a vyváženým obsahem
kyselin a cukrů.
Růžové víno, klaret: odrůdy Modrý Portugal a Svatovavřinecké. Růžové Svatomartinské se výborně hodí k podzimu svou růžovou až cibulovou
barvou. Má svěží, ovocitý charakter, umírněný obsah tříslovin, příjemnou
kyselinu.
Červené víno: odrůdy Modrý Portugal a Svatovavřinecké. Červené Svatomartinské zaujme příjemnou rubínovou či granátovou barvou. Má svěží
ovocitou či květinovou vůni. Chuť je hebká, sametová, vyrovnaná, nerušená
ostrou kyselinou. Každý typ může být vyráběn z uvedených odrůd buď jako
samostatné odrůdy, nebo cuvée těchto odrůd. Tyto odrůdy byly pro značku
Svatomartinského vybrány proto, že v našich podmínkách dozrávají dříve,
a nabízejí tak potřebnou vysokou kvalitu hroznů.
Svatomartinská vína jsou první vína nového ročníku., která sice zrála
pouhých několik týdnů, maximálně měsíců, ale za tuto dobu už stačila získat
svůj osobitý charakter. Jsou lehká, s nižším obsahem alkoholu kolem - 12
procent, mají i lehkou barvu a chuť. Jsou ovocitá, což znamená, že v nich
lze odhalit vůni i chuť různých druhů ovoce jako např. broskví, tropického
ovoce (grapefruitu, pomeranče, banánů ), hrušek, švestek nebo višní. Toto
aroma harmonicky doplňuje šťavnatá kyselinka, která dodá mladému vínu
velmi ceněnou svěžest. Některá vína, zvláště bílá a růžová, mohou po nalití
do skleničky velice jemně perlit, obsahují totiž kysličník uhličitý. Je to
známka a charakteristika mladého vína a pouze zvýrazní jeho vůni a chuť.
Při domácím servírování platí pro Svatomartinské podobná pravidla jako
pro ostatní vína. Důležité je dodržet správnou teplotu. Bílá a růžová vína
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doporučujeme konzumovat při teplotě 10 - 12 °C. Pro červená vína s decentní kyselinkou je ideální teplota servírování 12 - 14 °C, pro červené se
sametovým projevem teplota 14 - 16 °C. Přece jen tedy trochu chladnější,
než jsme u červených zvyklí. Mladé víno je určeno k rychlému spotřebování.
Sami vinaři doporučují, aby bylo vypito do jara. Nehrozí mu zkažení, jen
stářím ztrácí na svěžesti. Není vhodné k archivaci, a to i vzhledem k použitým technologiím výroby.
Mladé víno se výtečně hodí k pokrmům české kuchyně. A svatomartinské
hody jsou přece i o dobrém jídle a pití. Pro Vaši inspiraci uvádíme několik
jídel, ke kterým lze Svatomartinská vína vřele doporučit:
K červenému patří tradiční posvícenské speciality, jako např.
• Dozlatova pečená husička po staročesku plněná jablky, červené a bílé
zelí s opečenou cibulkou a bramborový knedlík.
• Moravské přesňáky plněné pečenými husími jatýrky na cibulce.
• Gurmánská husí jatýrka s mandlemi a marinovanými hrozinkami
v koňaku.
K bílému a růžovému doporučujeme:
• Pečená krocaní prsíčka se slaninou ve švestkové omáčce.
• Pečený candát plněný husími jatýrky s bylinkovou omáčkou.
Svatomartinské sladkosti jsou velkoryse vydatné. Ale bez nich by
nebyla hostina úplná:
• Martinské rumové koláče s tvarohem
• Moravské přesňáky (známé jako lokše a bramborové placky) po sladku
plněné mákem přelité povidly
• Švestkový koláč s drobenkou
Pokud se vám nechce pouštět do domácího pečení husy či kachny, můžete zamířit do některé z restaurací, které nabízejí Svatomartinské menu
zahrnující i ochutnávku mladých vín. Ve větších městech se to již stává
tradicí a dobrou zprávou je, že takovéto restaurace letos najdete i v Blatné,
nebo třeba ve Lnářích.

Kvalita letošní sklizně se zdá být nadprůměrná, s vysokou cukernatostí,
dobrým zdvižním stavem a vysokým obsahem kyselin. Vlastní kvalitu vína
můžeme sice s konečnou platností ohodnotit až na přelomu roku, ale obecně
lze konstatovat, že víno z roku 2009 bude patřit mezi ročníky nadprůměrné
kvality. Výnosy budou sice asi o 30 % nižší než v roce 2008, avšak tento
pokles bude vyvážen zmiňovanou kvalitou. Připijme si letos na příchod
Sv. Martina s přáteli a známými sklenkou mladého vína, které často ještě
v září dozrávalo ve vinicích. Jako každoročně, budete mít letos příležitost
ochutnat svatomartinská vína v blatenské Kaplance. Letos vychází tento
svátek na středu 11.11. První láhev otevřeme, jak velí u nás již zaběhnutá
tradice, v 11:11:11 hodin. Zájemců o svatomartinská vína přibývá, přibudou
i vína k ochutnání. Letos jich tedy bude už 2x11, tedy 22. Ochutnávky budou pokračovat, prodej také, ale o tom se dozvíte na www.vinozila.cz nebo
na vývěsce blatenské Kaplanky. Máme radost, že zájemců o víno, včetně
mladých vín, postupně přibývá a těšíme se na shledanou.
V textu byly použity textové materiály i fotograﬁe NVC.
Milan Žíla
Martin Cink
Písecká ulice.(areál Mlékárny)
Mobil 603 586 289
e-mail martin.cink@seznam.cz

Akce zimní pneu

155/70R13 cena od 830K�
165/70R13 cena od 740K�
185/60R14 cena od 1010K�
16570R14 cena od 880K�
185/65R14 cena od 1010K�
175/65R14 cena od 960K�
205/55R16 cena od1850K�
195/65R15 cena od1110K�
Ak�ní ceny na pneu HANKOOK,FIRESTONE,MATADOR,PIRELI
Další rozm�ry a ceny na dotaz osobn� nebo telefonicky 603586289
DÁLE ZAJIŠTUJEM: p�ípravu voz� na technickou kontrolu,karosá�ské práce,
oprava tuzemských i zahrani�ních vozu,odtahová služba 24h.
NOV�: Diagnostika na všechny Evropské a Japonské vozy.
reset servisních interval� vyhledávání a odstra�ování elektronických chyb.)
Ceny jsou orienta�ní a platí pouze do vyprodání zásob,nebo na akcí ozna�ené pneu.

Pracovní doba: Po - Pa 8:00 - 17:00

So- Dle dohody na tel.

Ročník 20 (30)
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Pokračujeme ve vyprávění paní Mili Svobodové, které Blatná a její okolí učarovaly
natolik, že se rozhodla zvěčnit své vzpomínky z mládí…

Naši chlapci
rybolovci ryby lovili
(Pokračování z minulého čísla)
(Pokrač. v příštím čísle)
Někdy se na rybách proti tobě všechno spikne.
Kapři berou jako vzteklí, nestačíš měnit návnadu.
Vážu udice rybářskou smyčkou, v životě jsem
to neuměla, vždycky se kapr z udice bez potíží
vyvlékl s udičkou a jezdil potom s touto parádou
v blatenských vodách .Splávky se houpají v síti,
těsta máme málo a ještě si je položíme tak šikovně, že nám spadne do vody.Vidíme je pod břehem,
je na dosah ruky, ale pozor, ten odhad je mylný,
no vidíš a už jsi tam.Baterku- hrome kde mám
baterku- tak mi přece posviť, vždyť ho nedostanu.
Jo, baterka, ta je zamotaná v síti podběráku, že
nemůžeš ani svítit ani podebírat kapra z vody ven.
No to je taky nápad, dávat baterku do podběráku.
Náš Čegyt vlčák a kamarád našeho tatínka velice
miloval škubánky a nejednou se stalo, že rybářům
návnadu prostě spořádal.
A to je ten správný fofr okolo prutů, to je
kouzlo rybařiny.
Ach blatenští rybáři, to jsou hlavy beraní.
Nejen že špatně osazují sportovní vody, kterých
rok od roku ubývá s postupující regulací řeky,
ale navíc žárlivě střeží každou běličku, kterou si
malý kluk na olšovém klacku chytí někde v potoce
a hned spustí lamento. Zelení závistí střeží jeden
druhého, aby soused náhodou neulovil o jednoho
línka víc než on. A všichni společně pak hlídají
t. zv. hosty-letní rybáře, kteří jsou v Blatné na
prázdninách nebo na dovolené. No řekněte, jaký je
náš tatínek host, když v blatenském povodí chytal
ryby již dobrých čtyřicet let, zná tady každou tůň
i zátočinu a všichni ti mlíčňáci, dnes tak důležití,
byli ještě na houbách, když on nahazoval pruty
na Lapači nebo na Mírči.
Ostré střetnutí a snad poslední jsme se
Zdenkem zažili právě u sítě. To bylo tak. Jeden
blatenský rybář bydlel nad Nohavickým mostem
a okna bytu měl právě směrovaná na nohavickou
rozlitinu a na její rybářské posedy. Nedivím se
vůbec, že oko starého rybářského odborníka
nemohlo unést pohled na to, že mu tady nějaký
pražák tahá kapry z vody. A tak se na nás vypravil. A přišel pěkně zostra. Jestli máme povolenku,
jestli máme doklady v pořádku,jestli ten kapr má
míru. A vůbec, že nohavická voda je hájená,že tu
sice dřív bývala tabulka, ale tu někdo ukradl a že
tady nemáme co dělat atd.atd. No bylo to moc
ošklivé. Jenže jít s takovouhle trumpetou na mého
muže, to tedy neměl.Když se pořádně pohádali
a když se ho Zdeněk zeptal, zda si má přečíst ve
hvězdách tu tabulku, kterou někdo ukradl, vytáhl
můj muž s nevýslovně pohrdavým gestem z vody
vezírek s kaprem, podal soupeři míru, aby si kapra
přeměřil a bez jediného slova otevřel vezírek
a pustil dobrého míráka do vody. Rybář- starosta
byl v šoku. Kapřík zamával ploutví, chvíli se
motal u břehu a pak se pustil rovnou za svobodou
do zámeckého rybníka.
Narušitel dobré pohody si vysloužil hanlivou
přezdívku, ale otrávil nás stejně, jako otrávil
rybařinu našemu tatínkovi v zámeckém parku

hajný, když se nechoval k němu příliš uctivě,
nectil jeho šediny, rybářské zkušenosti a rybářská práva a choval se k tatínkovi povýšeně, což
on vůbec nesnáší. A proto jsme nadobro opustili
rybářský revír v zámeckém parku a zajedeme si
třeba na Míreč.
4. NA MÍREČSKÉ VODĚ
Od Sedmihradského mlýna pod Lacinou
k mírečskému splavu teče Lomnice tokem nehlubokým, neširokým, proudem líným a pomalým.
Olše a vrby stíní břehy,okrouhlé listy stulíků
rozprostírají na hladině měkký stín. V létě nesou
vodou napité stonky žloutkové paličky květů
– dukátky na vodním zrcadle rozházené.
I méně zdatný rybář směle vrhačem dohodí
až k protějšímu břehu, pakliže se ovšem nepověsí
na větve nízkých olší, které se kloní nad hladinou.
Naši rybáři mají dost fortele, aby nahození vyšlo
i dost trpělivosti, aby uvízlou udici z větvoví olše
bez úrazu dostali. Někdy to sice nejde a tak tam
nejedna na stromě visí na věčnou paměť.
Na Míreč se jezdí na ryby časně ráno, v šest
hodin, někdy i dříve. Jaká to bývají červnová rána.
Louky jsou plné husté, chladivé rosy, nad řekou
vystupuje mlhavý opar a rozplývá se mezi břehy.
Vysoké pomněnkové nebe pozdravuje bílými
beránky slunce. Rozbřeskuje se jeden z mnoha
prozlacených dnů. Kam půjdeme chytat – no pod
les přece, ale taky bychom mohli jít pod splav
nebo do tábora nebo k chatám. Můžeme vyzkoušet všechny rybářské posedy, každý z nich má
svoji historii, svůj počet úlovků i drobné útržky
příběhů rozsypaných někde v bujném podrostu
pod břehem jako olůvka z rybářských udiček.
Proud naší Lomnice je už dvacet let odnáší přes
splav na mirotickou vodu, která nás sice láká, ale
není už naše.
Pořádný rybář by měl mít pruty ve vodě nejpozději v půl sedmé.Ale když ono se to už zase
zaseklo. Vlasec sjel z navijáku a jeho smyčky
se přeházely a zamotaly, zatracená práce.Těsta
máme taky nějak málo a brambůrky,jen jestli
nejsou rozvařené. Zbyněk převrhl piksličku se
žížalami a mladík Jirka se tak dlouho motal
okolo vlasců, až vrazil háček tátovi Jiřímu do
palce. Co je moc, je moc. Vyklízíme pole, jdeme do lesa. Bandasku na borůvky a košíček na
houby máme s sebou. Nebývá to pokaždé tak
dramatické. Na ryby nemá jezdit moc lidí, to je
potom k ničemu.
Tatínek stojí polorozkročen s udicí v jedné,
s nožem v druhé ruce, připravuje návnadu.
Brambůrek nesmí být ani moc měkký, ani tvrdý.
Má být vláčný, ne moučnatý, aby se na háčku
udržel. Je to úplný obřad. Pomalým, posvátným
zakrojením ořezává otec návnadu do tvaru malé
hruštičky. Zbytky slupek vkládá do dlaně a vhazuje je do vody. Energickým pohybem nahazuje
udici právě tam k tomu stulíkovému lupení, kde
mu loni ten kapr zabral – nebo je to už dva roky.
Ještě trochu přitáhnout, zavěsit splávek, dát
prut do vidliček a je to. Usedáme na rozloženou
pláštěnku, pozorně střežíme splávky nad vodou.
Líný proud odráží stíny olší, slunce rozhazuje
v čeřínkách vody blýskavá zrcátka, až se oči
přivírají. Sladká malátnost se rozlévá celým tě-

Číslo 18 / strana 7
lem. To je první krize časného ranního vstávání.
Vedle Jirka ostražitě vstává, rázem je ospalost ta
tam. Chvilka napětí, splávek neklidně poskočí
jednou, dvakrát a jde pod vodu. Ted´. Zaseknutí
jako na velrybu. A je tam. Vztyčený prut se ohýbá
do ladného oblouku, vlasec se napíná jako struna. Naviják nemilosrdně přitahuje ryby blíž ke
břehu. Ještě jednou povolit, povodíme kapříka,
dáme mu loknout vzduchu a už se vaří voda pod
břehem. Podběrákem dostávají rybáři vyjeveného
šupináče z vody. Opatrně, citlivě vytahují háček.
A půjdeš hochu do vezírku, neboť máš bohatě
dobrou míru. Po chvilce vzrušení, pro kterou
každý rybář dokáže vytrvale sedět dlouhé hodiny
nad pruty, se vše zase uklidní.Návnada znovu
vhozena, ostatní pruty přehozeny – to se musí,
jak káže rybářský zákon. Slunce stoupá k poledni.
Hodinkovým krokem odpočítává olše na druhém
břehu Omamně začíná vonět pryskyřicí borový
les na protějším břehu. Velké kopretiny rozevírají
své žluté terče proti slunci a vydechují hořce žlutý
pyl. V mokřině se červenají krabaté listy šťovíku. Nad vodou poletuje třepetavě šídlo s velkou
hlavou a snovými, průhlednými křídly. V lukách
koncertují cvrčci, kobylky a koníci. To je chvála
červnového poledne před senosečí. Je čas oběda,
a tak si opékáme na malém ohníčku buřtíky i káva
z termosky přijde k chuti. Začátkem prázdnin
idylický rybolov u naší řeky končí. V protějším
táboře ožijí plácky a táborová náměstí povykem
pražských dětí. Kolikrát jsme posílali ,,Chechtala,, ke všem šípkům, to on to všechno spískal,
on objevil tuto klidnou oázu na řece, vybavil ji
za pomoci modřanského podniku stany a sruby
tak zvanými teletníky, velkou kuchyní a dřevěnou
jídelnou – prostě zde vybudovali pionýrský tábor
a nazvali ho Zelené údolí nebo tak nějak.
Ale zatím tu ještě nejsou. Zatím ta ježatá borovice, která při každém záchvěvu vánku setřásá
zlatou spoustu dozrálého pylu patří jenom mně.
Zatím nikdo neposekal půvabnou třeslici, jejíž
laty chvějivých srdíček se třepetají tak blízko.
A voda, voda je kouzlo našeho kraje. Průzračně
čistá, dohlédneš na dno a uvidíš zvláštní poklady tajemné říše. Velké omšelé balvany skrývají
v úkrytech raky kamenáče. Také jsme je chytávali
na chlumských drahách v Závišínském potoce.
To bylo strachu z jejich klepet. Drobný rybí potěr není bázlivý. Rozstříkne se sice na všechny
strany, když jej chlapci chytají do ruky , ale za
chvíli se zase zvědavě sjíždí celé hejno k naházeným drobkům chleba. Zploštělá žabí hlava se
širokou tlamkou ztrnule poulí žluté oči. Skokánek
se mihne kovovou zelení, vyrušen nenadálým
pohybem, aby za chvíli civěl na vetřelce znovu
o kousek dál. Vzácně projede po hladině hadím
pohybem se vztyčenou hlavičkou, na níž svítí žluté půlměsíčky, užovka. Po dně se mátoživě loudají
larvy chrostíků. Hmyzí havěti se tetelí ve vodě
nepřeberné množství. Všechno poskakuje, víří ,
plave, krouží, a potápí se. Ze stínu pod břehem
vylétl temný stín a rybář zpozorněl. Je to okoun
nebo to tam tluče štika. Když slunce prosvětluje
vodu, jsou pod hladinou vidět štíhlá těla cejnů
a tloušťů. Bělice zablýskne na mělčině stříbrnými
penízky svých šupin. Tehdy vám každý zkušený
rybář řekne, že dnes to nebude stát za nic, ryby
jsou nahoře a tudíž neberou.
(Dokončení v příštím čísle).
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Program na listopad 2009
Pravidelný program
PO: 8:30 - 11:30 program 9:00 – 10:30
15:15 - 16:00 Kapříkova ﬂétnička
ÚT: 8:30 - 11:30 děti 0 – 12 měsíců (cvičení pro mimi 10:00 – 10:30)
14:30 - 15:30 hodin – Šikovné ploutvičky
ST: 8:30 - 11:30 program 9:00 – 10:30
15:00 - 17:00 volná herna (pro děti do 6 let)

Ročník 20 (30)

Rodiče a prarodiče,
v Mateřském centru Kapřík Blatná si můžete se svými
dětmi či vnoučaty vyzkoušet nové společenské hry od
ﬁrmy Mindok. Hry jsou vhodné pro děti od 4 let. Tyto hry
si pak lze i objednat za zvýhodněnou cenu.
Hry si můžete zahrát v MC Kapřík v době, kdy je otevřena volná herna. Akce potrvá do 26. 11. 2009.

VÝŠKOVÉ PRÁCE
PRÁCE S MOTOROVOU PILOU

ČT: 8:30 - 11:30 volná herna
15:30 – 16:15 Angličtina s Kapříkem
16:30 – 17:30 Angličtina pro opravdové i falešné začátečníky
Předběžný program na pondělí a středy
2.11. – Vyrábíme ozdobné kořenky
4.11. – Podzimní strom (můžete si přinést suché podzimní listy)
11.11. – Přijede Martin na bílém koni
16.11. – Hvězdné nebe
18.11. – Bramborová tiskátka
25.11. – Vyrábíme zápichy do květináčů
30.11. – Připravujeme se na Mikuláše
Připravujeme na prosinec
1.-2.12. – Prodejní vánoční výstava
Hledáme šikovné maminky a babičky, které by nám pomohly s přípravou
vánoční výstavy

Martin Povr

Mačkov 19, 388 01 Blatná
Tel.: 737 923 888
drevorubectvi.euweb.cz
e-mail:martinpovr@centrum.cz

Ročník 20 (30)

Gynekologická ambulance
+ dětská gynekologie

MUDr. Helena Kozlíková
ordinace - středa- 9.00-14.30
adresa: Tyršova 437, Blatná
Pronajmu byt 2+1 (zděný) s balkonem v Blatné, částečně zařízený.
Volný od 1.listopadu 2009.
Tel.: 602409725

NEHTOVÉ STUDIO
Nehtová modeláž
Manikúra
Markéta Veselá
T.G. Masaryka 268
388 01 Blatná
Mob: 737268283

Blatná 23. října 2009

P�ij�te a vyzkoušejte
SPINNING!

Nový druh pohybové aktivity, ur�ený
lidem každého v�ku a úrovn�.
Co získáte:
„ZDRAVÍ, LEPŠÍ KONDICI A
POSTAVU, RELAX“
T�šíme se na Vás!
SPINNING RELAX CENTRUM
Lucie Vonášková
B. N�mcové 660, 388 01 Blatná
Bližší info: www.spinningblatna.webgarden.cz
Rezervace: 606 620 360, 733 752 132
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Opět začínají
jazykové kurzy v ZŠ TGM
Anglitina
Mgr. Michaela Kozlovská
Helena Lomas
NOVINKA
Francouzština a ruština
Alena Marhavá
Informace večer na tel. číslech
605 527 024 a 380 423 499
email: kozlovska@sopka.eu

MERHAUT Zdeněk

SVAŘOVÁNÍ
A
OPRAVY PLASTŮ
auto, moto
domácnost, zahrada
dětské hračky

CHLUM 72, 388 01 Blatná
Tel.: 777 221 532
merhautzdenek@seznam.cz

NABÍZÍME PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR (KANCELÁŘ - 2
MÍSTNOSTI, 1. PATRO, VLASTNÍ
SOC.ZAŘÍZENÍ) O CELKOVÉ
VÝMĚŘE 50,4 m2 V BLATNÉ, B. NĚMCOVÉ 29 OD 1.11.2009.
BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE NA
TELEFONNÍM ČÍSLE 383423539
NEBO VE FIRMĚ
CM security system, s.r.o. BLATNÁ
NA TÉŽE ADRESE, 2. PATRO.
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Turistické infocentrum Ciao… pro Vás
Zima se letos o svojí vládu hlásí pon�kud brzy.
Zahrádká�i narychlo sklízí svoji úrodu, aby jim jí
d�íve nezmrazil první �íjnový mrazík. �asto
v t�chto dnech v rukách svíráme hrnek s horkým
�ajem s cílem jediným – alespo� trochu se oh�át.
My ale víme o míst�, kde se m�žete zah�át od
hlavy až k pat� a to po�ádn�!
Tip na výlet
Nedaleko �eských hranic, 164 km od Blatné se v N�mecku jižn� od Passau nachází bavorské m�ste�ko
Bad Füssing. P�i hledání nafty v 30. letech se zde našla náhodn� lé�ivá termální voda, která p�isp�la
k skv�lému vývoji bývalé dolnobavorské vísky k hv�zd� mezi zhruba 320 n�meckými a kolem 1100
lé�ebnými lázn�mi v Evrop�. Z hloubky 1000 m vytéká termální voda s ú�inným složením o teplot� 56 ºC,
což je motorem Bad Füssingu. Za hodinu proudí 100 000 litr� �erstvé ú�inné horké si�i�ité vody do 100
rehabilita�ních a rekrea�ních bazén� s celkovou vodní plochou p�ibližn� 12 000 m2. Pro svou, v Evrop�
zcela ojedin�lou kombinaci ú�inných látek, se lé�ivá voda používá v Bad Füssing p�edevším k ošet�ení
p�i nemocech pohybového aparátu. Lé�ebná voda z Bad Füssing dostane 90% návšt�vník� op�t do
skv�lé formy. Podle mnoha léka�� a p�esv�d�ení tisíc� návšt�vník� jsou ú�inky tohoto sirného horkého
z�ídla, které obsahuje natrium, hydrogenkarbonát a chlorid, zcela nep�ekonané p�i lé�b� mnoha
zdravotních problém� naší doby. P�edevším p�i revmatických onemocn�ních, artróze a onemocn�ní
kloub�, bolestech páte�e �i chronických bolestech. Bad Füssing nabízí hned 3 koupelové areály.
Therme I. nabízí 12 termálních bazén� s vodou o r�zné teplot� pohybující se od 29 ºC do 42 ºC, jeskyn�
s parními lázn�mi, �adu solárií, sauny. Europa Therme je koupelový areál o velikosti 3 000 m2 s 19 bazény
o r�zné teplot�, s mnoha perli�kovými koupelemi, s vodním masážemi šíje a ramen. K vodním atrakcím
pat�í 120 m dlouhý kanál proudící vody a velká �ást se saunami a s místy pro relaxa�ní a zkrášlovací kúry
Wellness. Johannesbad se �adí k jedn�m z p�edních n�meckých center pro lé�ebná ošet�ení p�i
nemocech pohybového aparátu. Krom� vodní plochy 4 500 m2 nabízí tradi�ní �ínskou medicínu a
Fitness-centrum. Vyzkoušejte lé�ebné koupele a objevte jejich pohádkové ú�inky.
Pono�te se s námi do teplých pramen�. Vezmeme Vás s sebou 28. listopadu a 12. prosince a užijete si
báje�ný relaxa�ní den. Zastavte se u nás pro podrobn�jší informace.

Ročník 20 (30)

Pozor, pozor,
nastal čas a budem se chystat na Lampionový
průvod.
Kam? No přece ke Komenské škole
Kdy? 6.11.2009 v 17 hod,.
začněte shánět lampiony, svíčky, teplé oblečení a
dobrou náladu vemte sebou.
Průvod půjde přes nám. J.P. Koubka k sokolovně
a do parku kde nás přivítá tajemná atmosféra
rozsvícených svíček, celou cestu až k paní Zemi,
která na nás bude čekat s překvapením.
Duhové Ještěrky se na Vás těší.

autoseda�ky - nové i použité
ko�árky- hluboké, sportovní i golfky
židli�ky, postýlky, klokanky...

Velmi levn� zimní oble�ení!!!
( Kombinézy, bundy, pun�ochá�e, �epice...)

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

PO – PÁ 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
SOBOTA 9:30 - 11:30

Vendula Hanzlíková a Váš Ciao… team

J.P.Koubka 81, Blatná, Tel: 724773949
(v budov� vedle GE Money Bank)

www.bazar-kocarky.cz
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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České Zlatnictví

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

přijme

Oznamují přemístění veterinární ordinace na adresu Bohmova 451,
388 01 Blatná
Provozní doba :
Pondělí a úterý:
7.00 - 18.00 hod.
Středa:
7.00 - 8.30 hod, 14.00-18.00 hod.
Čtvrtek a pátek:
7.00 - 18.00 hod.
Sobota a neděle:
7.00 – 8.00 hod.
Mimo tyto ordinační hodiny,ošetření úrazů a naléhavých případů- nepřetržitá 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.

prodavačky

pro nově otevřenou prodejnu v
Blatné. Životopisy zasílejte na
adresu: Zlatnictví, Velké náměstí 26,
397 01 Písek.
Nabízím prostory k pronájmu v podkroví domu v ul. Zahradnická 38
vhodné pro komerční účely (kancelář,
služby).
tel. 602 447 803

Dočasné zaváděcí ceny!!

Možnost návštěvy chovatele u nepohyblivých či špatně zvladatelných pacientů.
Více informací na: www.veterinari-blatná.cz, E-mail: veterinari-blatna@seznam.cz

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

  
Nabízí ošetření nejmodernějšími
medicínsko estetickými přístroji

Fotodepilace – trvalé odstranění ochlupení

Fotomlazení – obnova kolagenu
Kavitace – alternativa liposukce–zničení
tukových buněk ultrazvukovými vlnami
Radiofrekvence – okamžitý liftingový
efekt, dlouhodobý, obličej i tělo

Bližší informace na tel. 602

165 413

Sádrokarton
Izolace
Ceny:

Sádrokarton GKB12,5mm 38,80 K�/m2
Izolace od 24,90 K�/m2
Doprava v míst� zdarma

Otevírací doba: Po-Pá 7 - 16, So 8 - 11, jindy po tel.dohod�
Pronajmu byt
3+1 zděný s
balkonem, ii.
patro, vlastní
plynové topení,
možnost garáže. Volný od
1.12. 2009.
Tel: 731 765 102

Tel. 777 268 264; fax 38 98 28 732; takogips@seznam.cz
Petr Kožla, Plze�ská 314, naproti lihovaru, Blatná

_____________________________________________________________________________________________________
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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��
P�íjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod.
na tel. 383 412 335, 383 412 333
Další informace: tel.: 383 412 320
info@soublatna.cz
www.soublatna.cz


KRMIVA MAŠEK

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

NEJNIŽŠÍ CENY

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

�383423982; 736767624
prodejna v areálu sila Blatná
…kvalita�ze

● 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

tel.�605�247536
Pond�lí,St�eda 10.00 - 12.00 14.00 - 16.00 h.

Tel: 605 101 667

Pátek 10.00 - 12.00 h.

povle�ení standard

������489,00�K�

povle�ení d�tské

������359,00�K�

tri�ka od

��������59,00�K�

polokošile od

��������99,00�K�

tepláky dámské

��������99,00�K�

župany S - XXL

������649,00�K�

ru�ník 50x100 cm

��������60,00�K�

osuška 70x140 cm

������120,00�K�

osuška 100x180 cm

������240,00�K�

od 9. 11. 2009 na nové adrese:
Nad�Vdove�kem�1097,38801�Blatná
VINICE���budova�vedle�Blat.tiskárny

Otevřeno:

nov�!
nov�!

Rodinná prádelna nabízí

praní, žehlení, mandlování
veškerého osobního i ﬁremního prádla.

Provozovna - Čečovice u Nepomuka.
www.pradelna-haasova.cz
tel:732 759 084

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

�

Konzultace Centrum MUDr. Chvalové

Nabízím k pronájmu pěkný byt 3+1, v
Blatné v blízkosti
centra,4.p,výtah,k nastěhování ihned.
tel.725196394

zem��bavlny�…

výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří

CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE
MUDr. Chvalové

�
�
�
�

��
��
��
��
��
��
��
��

�����������

�

�

�

��������

������������������������������������
������������������������
�������������������������� ����������������
���������������������
��������������������������� ���
����� �����������������������
����������� ����
����������������
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ˇ
K ULTURNÍ KALENDÁR
Sobota 24. října – sokolovna

PODZIMNÍ SETKÁNÍ - partnerské město
Važec

Kinosál - zahájení 16,00 hod.
Vystoupení žáků ZŠ a ZUŠ
Tělocvičný sál - 19,00 hod.
Vystoupení mažoretek, kapely H-Band a Dua
Proﬁl
Úterý 27. října 14,00 hod.

VZPOMÍNKA NA 28. ŘÍJEN

Slavnostní položení věnců u sochy Svobody

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

Václav Vonášek – fagot
Jan Mach – klarinet
Jan Souček – hoboj
30. března
Jiří Hošek – violoncello, klavír
Dominika Hošková –
violoncello
27. dubna
Beladona Quartet
Zuzana Křivá – housle
Lenka Strnadová – housle
Kristýna Fialová – viola
Pavla Jahodová – violoncello
Permanentní vstupenky lze zakupovat na oddělení kultury.

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

Sobota 31. října – zámek 19,00 hod.

OSLAVA SVÁTKU SAMHAIN

Účinkují kapely Samhain, Asonance revival,….

Královna vodní
poddaní nesvobodní

Zájezdové představení do Státní opery
v Praze na muzikál KUDYKAM
úterý 20. a čtvrtek 22. října – odjezd od
ubytovny Tesly v 7,30 hod.
OBSAZENO

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

Sobota 31. října – zimní stadion

DĚTSKÝ DEN NA KOLECH aneb
CYKLISTICKÝ DISNEYLAND

Prezentace: 8,45 – 9,15 hod.
Start: 9,30 hod.
Dopoledne: jízda zručnosti
Odpoledne: závody horských kol na Topiči
Prezentace: 13,45 – 14,15 hod.
Start: 14,30 hod.
Kategorie: C (6 – 8 let), B (9 – 11 let), A (12
– 14 let)
Oddělení kultury připravuje na 24. 2. 2010
dopolední zájezdové představení do divadla
Hybernia na předpremiéru muzikálu Baron
Prášil. Zájemci se mohou přihlašovat na tel..
383 422 849.
Připravujeme na listopad:
Hra kouzel a magie – pro MŠ a ZŠ
Kožíšek je jako hrom! – předprodej vstupenek
19.10. od 7,30 hod.
KPH – Z. Gajič – kytara, P. Bielík – klavír
Oddělení kultury připravilo v rámci KPH
na sezonu 2009/10 do blatenského zámku
následující program koncertů:
20. října 2009

Jan Smigmator + doprovodné
trio (jazzový koncert)
10. listopadu
Zoran Gajić – kytara, zpěv +
klavírní doprovod
15. prosince
Bílé Siarelky – vánoční koncert
Pavlína Senič – soprán
Jitka Hosprová – viola
Lada Jirásková Bartošová
– klavír
26. ledna 2010 Veronika Böhmová – klavír
23. únor
Trio Arundo

Karolína Frühbauerová

Program kina říjen - listopad 2009

Pátek 30. 10. ve 20:00 hod.
Sci-ﬁ USA, 2009, 104 minut, s titulky

NÁHRADNÍCI
/Falcon/
Lidé žijí své životy vzdáleně z pohodlí svých
vlastních domovů přes robotické náhradníky
– sexy, fyzicky perfektní mechanické zástupce
sebe sama. Je to ideální svět, kde neexistuje
zločin, bolest, strach a následky. Když tuto utopii
po letech přeruší první vražda, agent FBI Greer
(BRUCE WILLIS) objeví rozsáhlé spiknutí za
fenoménem náhradníků a musí zrušit svého
vlastního náhradníka a tím riskuje svůj život, aby
odhalil záhadu.
Vstupné 75,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

LISTOPAD
Středa 4. 11. v 19:00 hod.
Akční, thriller USA, 2009, 118 minut, v českém znění

G.I.JOE

/Bontonﬁlm/
Měli zachránit svět – a tak to udělali.
Akční ﬁlm s prvky sci-ﬁ je nabit střety bojovníků i futurologických zbraní.
Vstupné 65,- Kč

Mládeži přístupno

Čtvrtek 5. 11. ve 20:00 hod.
Krimi, thriller USA, 2007, 123 minut, s titulky

TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ

nů.

/Šveda/
Cyklus - Nejen pro středoškoláky
Krutost, vytrvalost a pomsta od bratrů Coe-

Tři muži na hranici USA s Mexikem. Jeden
prchá s penězi, druhý se jej snaží chytit a zabít,
třetí chce oba chytit.
Hrají Josh Brolin, Javier Bardem, Tommy Lee
Jones. – Film získal čtyři Oscary za rok 2007
(z osmi nominací).
Vstupné 50,- Kč

Mládeži do 15 let nevhodné

Středa 11. 11. v 19:00 hod.
Horror USA, 2006, 80 minut, s titulky

NOC OŽIVLÝCH MRTVOL 3D

/Atypﬁlm/
3D
Nejlepším lékem je motyka nebo rýč.
Jaké to je, když oživnou mrtvoly ve třech
rozměrech a ve ﬁlmu. Remake slavného ﬁlmu
režiséra Romera.
Ke každé vstupence obdržíte brýle pro 3D
efekt.
Vstupné 70,- K

Mládeži do 18 let nevhodné

Pátek 13. 11. v 17:30 hod.
Animovaný, rodinný USA, 2009, 90 minut,
v českém znění

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE

/Falcon/
Příběh o zvláštním a pozoruhodném městě ve
kterém se mění počasí 3x denně.
Vstupné 70,- Kč

Mládeži přístupno
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Obhajoba mistrovského
titulu se podařila

Poslední zářijový víkend se konal druhý závod
v lovu ryb na nádech v Trhové Kamenici u Hlinska. Poprvé v 50. leté historii tohoto sportu u nás
vedle sebe na stupních vítězů stáli tři závodníci
z jednoho jediného družstva! Vítězem se stal
Karel Říha ml., na druhém místě se umístil Evžen
Faja a velký úspěch podtrhl třetím místem Karel
Říha st. (všichni z družstva Blatná „A“). Z tohoto
důvodu Blatenské „A“ mužstvo ovládlo i závod
družstev, kdy s obrovským náskokem vyhrálo
před Českou Lípou a Hradcem Králové „A“.
V celkovém hodnocení Mistrovský republiky
2009 družstev se stejně jako minulý rok stala mistry ČR Blatná „A“ ve složení Říha st., Faja a Říha ml. Vícemistry ČR se taktéž jako minulý rok stalo
družstvo Blatná „B“ (Sedláček, Kostka, Pechr a na třetím místě se umístilo
mužstvo z Hradce Králové „A“.
Také v celkovém hodnocení mistrovství republiky 2009 jednotlivců měla
Blatná svého zástupce na stupních vítězů. na třetím místě se umístil Karel
Říha ml., který zaostal o pouhý bod za Janem Rejdou z Pardubic a o další
bod za vítězem celého seriálu Jirkou Fleischmannem z Hradce Králové.
Dalšími blatenskými potápěči, kteří se umístili mezi nejlepšími, byli Petr
Sedláček na 4. místě (stejně jako loni) a dále pak Karel Říha st. na 6. místě,
Josef Kostka na 7. místě, Evžen Faja na 8. místě, Martin Zdvořáček na 12.
místě a Petr Pechr na 13. místě.
Tímto bychom chtěli blatenským potápěčům pogratulovat k úspěchům
a popřát jim podobné úspěchy i v roce příštím.
KŘ

Běžec dlouhých tratí Jaroslav
Krameš si klade stále vyšší cíle
Jaroslav Krameš je vysoce úspěšný běžecký
maratónec, narozený v Bělčicích na Blatensku.
Dnes sice žije a pracuje v Praze, ale pořád je
s tímto regionem úzce spjat a do rodných Bělčic
se vždycky rád vrací. Jeho sedavé zaměstnání ho
ke sportu přímo „vyprovokovalo“. „Člověk se
nutně potřebuje odreagovat a vyčistit“, svěřuje
se dnes pětatřicetiletý amatérský běžec. O běh
se začal vážně zajímat v roce 2002, jakési první
námluvy s tímto tělovýchovným odvětvím se
ale datují už do dob školní docházky. „Preferuji
co nejměkčí povrch, ať už je to les, louka nebo
polní cesta. Nerad běhám kolečka- mnohem
lépe mi vyhovuje jeden celistvý, velký okruh“,
popisuje svou tréninkovou orientaci Jaroslav
Krameš. Neustále s sebou vozí sportovní boty a náhradní tričko, aby když
to na něho „přijde“, mohl vyrazit do přírody na ten správný „relax“. Jako
doplňkové sporty si zvolil tenis, cyklistiku a běžky.
Pravidelně se účastní Pražského běžeckého maratónu, který patří k největším a nejprestižnějším masovým akcím u nás. Podává tam fantastické
výkony, které ho řadí na přední pozice- například v roce 2007 se umístil
mezi 3186 doběhnuvšími závodníky na hezkém 178. místě s časem tři hodiny
jedenáct minut třicet devět vteřin. Několikrát absolvoval vytrvalostní běh
v Kladně, závodil a závodí i v zahraničí.
Letos má za sebou kromě tuzemských tři zahraniční maratóny, které
byly podle jeho vlastních slov „hodně silnou kávou“: „Prozatím jsem byl
zvyklý spíš na rovné tratě. Letos jsem si určil, že to změním, že potřebuji
nějakou novou motivaci. Dostal jsem tip na horský maratón ve Švýcarsku,
který si všichni účastníci náramně pochvalovali a poukazovali na báječnou
atmosféru, která tam vládla. Já to zpětně mohu jen potvrdit. Při domácích

Ročník 20 (30)

trénincích jsem zvedl přípravu a začal ji směřovat do kopců, abych si na ně
zvykl, protože ve Švýcarsku nás čekalo 1800 metrů převýšení. Odstartovali
nás v krásném podhorském městečku uprostřed jezer, kde je nadmořská výška
560 m. n. m.- nejprve se běží městem a pak trasa směřuje do dalšího nádherného městečka v malebném údolí pod čtyřtisícovým horským panoramatem.
Do 26. kilometru trať mírně stoupá na nějakých 800 m. n. m. Od 26. kilometru
se to prudce zvedá až do konce. Nejostřejším testem fyzičky je ohromný
krpál, který se táhne celé čtyři kilometry a tam se tzv. „láme chleba“. Každý
maratón je co do občerstvovacích stanic dokonale zabezpečen. Specialitou
tohoto švýcarského je podávání bujónu, jinak samozřejmě nechybí ovoce,
iontové nápoje a další výživa. Od 25. kilometru jsou závodníkům podávány
energetické gely, což je už v těchto podmínkách téměř nezbytností.“
Startovné do horského maratónu ve Švýcarsku přišlo Jaroslava Krameše v přepočtu na naše peníze na 2500 korun. „V tom startovném je tričko
a medaile pro každého, který proběhne cílem“, podotýká Jaroslav Krameš.
Na vlastní oči a uši se přesvědčil, že atmosféra zde je vskutku úžasná a nenapodobitelná: „Podobnou jsem ještě nikdy nikde nepoznal. Diváci si na
povzbuzení svých hlasivek berou i zvonce, kterými téměř nepřetržitě bimbají.
V porovnání s tím je to u nás doma slabina. Zrovna třeba pražský maratón je
sice perfektně zorganizovaný, ale tahle zvuková kulisa mu chybí.“
Jaroslav Krameš ve Švýcarsku znovu dokázal, že je nadmíru zocelený
sportovec. Ze 4000 závodníků doběhl na 388. místě v čase čtyři hodiny
devatenáct minut: „Tohle byla moje horská premiéra, takže člověk neví,
nakolik má natrénováno a co si může dovolit. Já jsem si přál tuhle trasu
zvládnout od čtyř a půl hodiny do pěti hodin, takže nakonec mohu být
nadmíru spokojený.“
Jaroslav Krameš se rozhodl nespokojit se se švýcarskou „chuťovkou“
a namířil si to do ještě většího extrému- rakouského maratónu „Tour de
Tyrol“, který je několikanásobně náročnější než jeho švýcarský „bratříček“.
„Jedná se o tři běžecké závody- v pátek deset kilometrů ve městě, v sobotu
klasický horský maratón s ještě větším převýšením než tomu bylo ve Švýcarsku a v neděli nás čeká půlmaratón. Říkám si- „Máš natrénováno, tak
je škoda to už zabalit!“, prohlašuje Jaroslav Krameš. / Výsledek nebyl do
uzávěrky ještě znám./
Jaroslav Krameš doposud úspěšně zdolal šestnáct maratónů. Vzpomíná,
že ne vždycky bylo všechno v pohodě: „Těžkou krizí jsem prošel při jednom pražském maratónu. To jsem si myslel, že to budu muset zabalit. Čtyři
dny před závodem mě začala bolet noha – zranil jsem se a čtrnáct dní jsem
nemohl trénovat. Rozhodoval jsem se, jestli se vůbec zúčastním. Nakonec
jsem do toho šel. Samozřejmě se to projevilo a na třicátém kilometru jsem
už měl všeho plné zuby. Musel jsem zvolnit, chvíli jsem dokonce i šel.
U občerstvovací stanice jsem se tak nějak dojedl a pak silou vůle dopajdal
do cíle. Ale bylo to hrozné trápení- křeče, nevolnost, prostě hrůza!“
Jaroslav Krameš se drží jedné zásady- radši uběhnout méně maratónů
kvalitně než mnoho se slabým výsledkem. Jeho sportovní ﬁlozoﬁe se mu
stoprocentně vyplácí.
Vladimír Šavrda

Na posvícenském mariášovém turnaji
v Buzicích zaznělo: „schází tu mládí,
karbaní už jen dědkové!“
Buzice- Stejně jako pouť nabízí i posvícení v Buzicích příjemné rozptýlení a sportovní vyžití. Zatímco o pouti se každoročně přihlásí o slovo turnaj
v malé kopané „Buzický bejk“, v říjnu jde o sport, při kterém se lidské tělo
neunaví - mariáš.
Letos se mariášového turnaje v místním společenském sále zúčastnil
úctyhodný počet „přátel lehkého hazardu“- rovných třicet dva. Nechyběla
pochopitelně kulisa, vlastní „karbanu“-cigaretový dým zahalující stoly a u
nich sedící hráče, půllitry se „zrzavou vodou“, hromádky drobných mincí,
sem tam nějaké to lehké zaklení, když karta zrovna nešla. Prostě prostředí,
ve kterém se mariášníci cítí jako ryba ve vodě.
Čest rodné obce hájilo několik zástupců Buzic. Jako obyčejně zde nechyběl ani Miroslav Rataj: „Já jsem se naučil hrát mariáš v učilišti, kde to
byla moc oblíbená zábava mezi kluky.“
Podle něho musí úspěšný hráč mariáše kromě štěstí disponovat určitými
zásadami: „Hlavně často „karbanit“, být soustředěný, mít kuráž, umět zariskovat a hlavně nesedat si za stůl v podnapilém stavu“, směje se Miroslav
Rataj, který se nejlépe v historii buzických mariášových turnajů zatím umístil
na čtvrté pozici.
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Václav Matašovský z Krt poprvé „vynesl list“ před padesáti
lety, když jako kluk s kamarády
chodil pást krávy: „Tady v Buzicích
jsem už pošesté, moc se mi tu líbí.
Nejlépe se mi tu vedlo loni, když
jsem skončil pátý.“ Podle jeho vyjádření chybí mariáši mladá krev:
„Dneska mariáš hrajou převážně
jen samí dědkové. Jestli nenastoupí
nová karbanická vlna, tak tahle hra
úplně vymizí“, obává se Václav
Matašovský.
Letošní posvícenský turnaj
Vítěz posvícenského turnaje v mariáši. skončil poměrně brzy odpoledne.
Čas účtování nadešel v půl čtvrté,
kdy se rozdávaly ceny. Odměněn byl úplně každý. Na pomyslou „bednu“
vystoupili tito tři „přátelé lehkého hazardu“: bronz si odnesl Václav Leština
z Kadova, druhé místo vybojoval Karel Štěpánek z Blatné, nejlepším hráčem
dne se stal Pavel Uhlíř z Plzně. Z domácích si nejzdatněji vedl Josef Šebele,
který skončil pátý. Jako nejmladší účastník byl „identiﬁkován“ Lukáš Zajíc
z Nepomuku / 20. místo /.
V Buzicích si teď nějaký čas od mariáše odpočinou. Další turnaj v této
lidové karetní hře se bude konat o velikonocích příštího roku.

„Měl jste jako kluk rád sport?“
„Do svých jedenácti let jsem díky
tomu, že moje máma pracovala jako trenérka gymnastiky v Tělovýchovné Jednotě
Praha- Dejvice, provozoval právě tohle
sportovní odvětví. Máma se starala i o další
tělovýchovné aktivity a navíc jsme bydleli
v budově, kde celá ta obrovská sportovní
hala byla, takže jsem mohl dělat i řadu
jiných sportů- kupříkladu jsem také hrál
fotbal za žáčky Sparty. V jedenácti letech
ale přišla ta osudná nehoda, po které mi
museli amputovat nohu. Nemohl jsem pak
sportovat závodně, ale sport mi nesmírně
pomohl při cestě zpět. Rychle jsem se
vrátil k těmto aktivitám, moje fyzická
kondice mi umožnila překonat nastálý handicap, ale s gymnastikou byl
konec. Tenkrát mně ani nenapadlo, že by se ze mně mohl stát profesionál.
Od jedenácti do osmnácti jsem sice dál sportoval, zahrál jsem si rekreačně
kopanou, basketbal, za školu jsem se zúčastňoval volejbalu, sledoval jsem
v televizi sportovní přenosy, ale žádné ambice jsem neměl. Už vůbec jsem
si nedokázal představit, že bych se mohl věnovat závodně cyklistice. Sice
jsem jako kluk hrozně rád jezdil na kole, ale opravdu jen pasivně.Cyklistika
mi připadala jako hrozně náročný a namáhavý sport.“

Vladimír Šavrda

„Rád bych se ještě vrátil k vaší osudové nehodě. Co se vlastně tenkrát
stalo?“
„Šli jsme si tenkrát s kluky z naší školy zakopat na tréninkové hřiště
Sparty. Při přecházení ulice jsem se pořádně nerozhlédl, myslel jsem, že ji
bez problémů přeběhnu. Přes jednu tramvaj jsem si nevšiml přijíždějícího
nákladního auta a pravou nohu jsem strčil mezi jeho zadní kola. Měl jsem
vlastně obrovské štěstí, že jsem neudělal ten krok o vteřinu dřív a náklaďák
mně nesrazil. Měl jsem rozdrcenou nohu od kolena dolů. Následně jsem
strávil tři měsíce v nemocnici. Ta nehoda se stala v březnu 1985- už o letních
prázdninách jsem se naučil chodit, dostal jsem protézu a už v září jsem se
mohl vrátit zpátky do školního kolektivu. Zdůrazňuji- do stejného školního
kolektivu, což bylo důležité, protože přijít bez nohy mezi cizí žáky by mě
psychicky srazilo. Takhle jsem byl obklopen kamarády, všichni mi pomohli
a podporovali mě, díky čemuž jsem se z toho tak rychle dostal. Takže mi
nejvíc pomohla třída, rodina a sport.“
(Pokračování v příštím čísle).

Bezdědovický posvícenský turnaj
v nohejbale trojic měl pouze dva
hostující týmy
Bezdědovice - Letošní turnaj v nohejbale byl poněkud zvláštní, protože
šest z osmi sestav bylo složeno z domácích hráčů. Jen dva týmy přicestovaly
z okolí. Přesto vítězství domácím souzeno nebylo. Po lítém boji ho získalo
trio Blatná B. Další pořadí bylo následující: 2. místo- Starci Bezdědovice,
3. místo- Bezdědovice, 4. místo- JOJ Bezdědovice, 5. místo- Sparta Bezdědovice, 6. místo- Chlum, 7. místo- Končáci Bezdědovice, 8. místo- Máňa
team Bezdědovice.
Vladimír Šavrda

Fotbalové výsledky

Aby mohl porážet své soupeře a stát
se světovou extratřídou, musel nejprve
Jiří Ježek zvítězit sám nad sebou
Jeho životní příběh by nadchl nejlepší režiséry amerického Hollywoodu.
Jiří Ježek / 35 let / se po těžkém úrazu, který zanechal celoživotní následky,
nejen silou vůle dokázal vrátit zpět do aktivního života, ale tvrdou prací a
sebezapřením se vyšvihl až na profesionální cyklistický Olymp a stal se
jedním z nejslavnějších sportovců světa. Jeho handicap jako by najednou
přestal existovat, všechny překážky ve své hvězdné kariéře rozmetal jako
domečky z karet. Příběh paralympionika Jiřího Ježka je příběhem hrdiny.
Město Blatná mělo tu čest hostit Jiřího Ježka ve svém středu, když přijal
pozvání na místní cyklistický závod. Při této příležitosti také našim novinám
poskytl rozhovor.

10.10. – 11.10.
přípravka ml. „A“
přípravka ml. „B“
přípravka st.
žáci mladší
žáci starší
dorost
muži „A“
muži „B“
Ženy

Vodňany : Blatná
Blatná : Sedlice
Blatná : Strakonice „A“
Blatná : SKP Č.B.
Blatná : SKP Č.B.
Čkyně : Blatná
D. Voda : Blatná
Blatná : Pracejovice 4:0
Blatná : Kačice
3:0

1:4(0:0)
2:2
2:4(2:2)
1:3(0:3)
0:1(0:1)
0:1(0:0)
3:1

17.10. – 18.10.
přípravka st.
žáci mladší
žáci starší
dorost
muži „A“
muži „B“

Blatná : Bavorov
Strakonice : Blatná
Strakonice : Blatná
Blatná : Vlachovo Březí
Blatná : Čimelice
Osek „B“ : Blatná

9:4 (5:1)
2:3(1:2)
2:2(1:1)
3:1(2:1)
3:1(1:0)
1:2(0:2)

ve dnech 24.10. – 25.10. se v Blatné hraje:
žáci starší
Blatná : Č. Krumlov
žáci mladší
Blatná : Č. Krumlov

ne 10.00hod.
ne 11.30hod.
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