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Slavného českého vědce podporovali na studiích Hildprandtové
Nová expozice v blatenském zámku je věnována J. E. Purkyně a rodině Grégrů
Petr Pučelík
Blatná/Téměř rok připravovali majitelé blatenského zámku a členové
občanského sdružení Nobiscum Humanitas rozšíření prohlídkové trasy
o expozici věnovanou především životu a dílu Jana Evangelisty Purkyně.
Novou expozici, v níž jsou soustředěny vzácné dokumenty - korespondence, vědecké publikace, informace o největších vědeckých objevech J. E.
Purkyně, dobové lékařské nástroje i posmrtná maska – poprvé představila
pátečním hostům zámku jedna z jeho majitelek, Jana Hildprandtová-Germenisová. A protože její babička pocházela ze slavné české buditelské rodiny
Grégrů, jsou v expozici dokumenty také o této rodině. „Zdá se, že historie se
opakuje. Františku Hildprandtovi doporučil mladého Purkyně Julius Grégr,
který se s Františkem znal a na zámek jezdíval. Za nějaký čas se na zámku
objevila moje babička, rozená Grégrová,“ usmívá se životní náhodě Jana
Hildprandtová-Germenisová.
Z rodinné korespondence Hildprandtů vyplývá, že Purkyně, který na
zámku působil tři roky jako vychovatel v letech 1810 až 1813, byl schopným
a oblíbeným učitelem. „Jeho zájem o přírodní vědy se v tu dobu prohluboval,
proto ho můj prapradědeček motivoval ke studiu lékařství a nakonec mu
studium umožnil,“ poznamenala Hildprandtová-Germenisová. Ta považovala
rozšíření expozice za svou povinnost nejen vůči návštěvníkům vodního zámku, ale také vůči svým předkům. „Jsem šťastná, že se to povedlo. Dokonce
jsme získali tolik dokumentů, že chystáme další rozšíření expozice koncem
příštího roku,“ dodala.
K nápadu rozšířit prohlídkovou trasu v roce 140. výročí úmrtí J. E. Purkyně (1787-1869) inspirovali majitele zámku a členy občanského sdružení také
samotní návštěvníci, kteří si jeho jméno obvykle nespojovali s věhlasným
českým vědcem světově uznávaným za buněčnou teorii, podle níž se všechna
živočišná i rostlinná těla skládají z buněk tvořených protoplazmou a za objev
srdečních vláken později pojmenovaných jeho jménem.
Jak v Blatné připomněla rektorka ústecké Univerzity J. E. Purkyně Iva
Ritschelová, byl Purkyně aktivní i ve společenském životě. Stál například
u založení dodnes vycházejícího přírodovědeckého časopisu Živa, spoluzakládal Sokol, Hlahol, Uměleckou besedu, Spolek českých lékařů a další.
„V Lešně nalezl český rukopis Velké didaktiky J. A. Komenského a poslal
Palackému k obohacení muzejní sbírky.“ Osobnost českého vědce 19. století
ocenili také přítomní předseda správní rady Purkyňovy nadace Dalibor Černý,
profesor Miloš Grim z Anatomického ústavu v Praze a profesor Václav Liška
z Fakulty stavební ČVUT Praha.
Podle Blanky Malinové nejvíce s expozicí pomohly Purkyňova nadace
ﬁnanční částkou 150 000 Kč, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
a pracovnice tamní městské knihovny. „Když ještě doplníme expozici o interaktivní prvky, mohou se na blatenském zámku pořádat odborná sympozia,“
míní představitelka sdružení Nobiscum Humanitas.

Slavnostní přestřižení pásky provedli společně paní Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc., rektorka
UJEP Ústí nad Labem a pan Prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., přednosta Anatomického
ústavu 1. LF UK Praha.

Prof. h.c. Dr. Ing. Václav Liška, Dr. h. c., vedoucí katedry na Fakultě stavební ČVUT Praha,
Dalibor Černý, předseda správní rady Purkyňovy nadace, PhDr. Michaela Hrubá, děkanka
FF UJEP Ústí nad Labem, Doc. Ing. Iva Ritschelová, Csc., rektorka UJEP Ústí nad Labem,
Jana Germenisová, Blanka Malinová, Zdeněk Franc, MD, PhD., Prof. MUDr. Miloš Grim,
DrSc., přednosta Anatomického ústavu 1. LF UK Praha

Konec roku a s ním i čas bilancování, jaký že tenhle rok vlastně byl, se blíží. Myslím, že alespoň z pohledu Blatenských listů je v Blatné živo, je o čem psát a přitom
zdaleka ne vše, co by za to stálo, se na stránky BL dostane a bohužel to platí i naopak. Ale určitě si všimněte v tomto čísle článku o rozšíření expozice věnované rytíři Janu
Purkyňovi na zámku Blatná. Je úžasné čemu všemu se Jan Evangelista Purkyně za svého života věnoval:..... Věděli jste, že je jediným Čechem, po kterém jsou pojmenovány části lidského těla? Purkyňovy buňky a vlákna znají studenti medicíny a lékaři na celém světě. Můžeme být hrdi, že J.E.Purkyně je s Blatnou spojen svou činností
pedagogickou a výchovnou. Je sotva něco důležitějšího pro budoucnost než vzdělání. Vazba Blatné a J.E.Purkyně jako vzdělavatele je naší příležitostí a současně i naším
závazkem do budoucnosti.
Přeji Vám, abyste při svém bilancování koncem roku našli spoustu toho, co Vás uspokojuje a pokud se ne vše letos dařilo podle Vašich představ, aby se to v Novém
roce zlepšilo. Všem nám přeji, aby se i k nám do Blatné vrátila víra a morálka.
Tradičně děkují Blatenské listy čtenářům za zájem, spolupracovníkům, přispěvatelům, podnikatelům, kteří v Listech inzerují a příznivcům za spolupráci a podporu.
Přesto, že je to značný přepych, že v regionu Blatenska existují dvě periodika, se pustíme i do 21. ročníku – první číslo čekejte v druhé polovině ledna.
Z. Malina
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A KTUALITY
Předvánoční
zastavení
Nápad uspořádat Předvánoční zastavení se
našemu sdružení honil hlavou od začátku školního
roku. S inspirací, jak alespoň trošku změnit zaběhlé přípravy na Vánoce, přišla pracovnice školní
družiny p. Fajová. Její nápad zapojit do vánočního
jarmarku tvořivé rodiče, se nám všem od začátku
velmi líbil. Stejně jako představa vedení školy
rozdělit Zpívaní na schodech na dvě oddělené
akce. Sdružení rada rodičů a přátel základní školy
se rozhodlo celou akci zorganizovat, a tak vzniklo
naše první Předvánoční zastavení..
Dnes mohu s potěšením říci, že tento nápad se
vydařil. Na čertovské zpívání 1.a 2. tříd se dostavili v hojném počtu rodiče, prarodiče, známí. Po
kulturním zážitku přišlo na řadu občerstvení, které
připravily „družinářky“ a před odchodem ze školy
zbyl čas na návštěvu tvořivých dílen. Zde si rodiče
i děti mohli nejenom vánoční dárky zakoupit, ale
hlavně zkusit i vyrobit vánoční ozdoby, svícen,
ozdobit perníček. atd. Škola provoněná skořicí nás
nenásilně přinutila se na chvíli zastavit, nespěchat
a uvědomit si, že čas strávený s našimi dětmi je
ten nejhezčí. Ráda bych jménem Sdružení rady
rodičů a přátel ZŠ J.A.Komenského v Blatné
poděkovala všem, kteří se na naší společné akci
podíleli.
Příští rok nashledanou.

Co pro nás má znamenat
narození Ježíše?
Dne 28.11. na zámku v Blatné se, v rámci zahájení adventu, konala beseda s panem děkanem H.
Fričem. Pan děkan mluvil o významu tohoto období. Zaujal mě dotaz jedné paní, která se ptala, co
pro nás má znamenat narození Ježíše. Tato otázka
mě přiměla k tomu, abych se s vámi podělila o mé
zkušenosti a můj pohled na Pána Ježíše.
Ježíšovo narození je pro mě důkazem toho,
jak moc nás Bůh miluje. Jak mu na nás záleží.
Vždyť mohl zůstat pěkně „v teple“ u Otce a ze
své moci nás soudit a odsoudit. Kdo z nás je bez
viny? Ale On sestoupil mezi nás, vzal na sebe
radosti a starosti obyčejného člověka a nakonec
se neobyčejně krutě za nás obětoval.
Ježíš je pro mě pojítkem s Bohem. Je pro mě
Někým, kdo, pokud mu to dovolím, jde na cestě
životem se mnou. Mění mé srdce a otvírá oči. Najednou vidím věcí, kderé jsem dříve neviděla.
Jsem naplněna pokojem a láskou kterou jsem dříve nepoznala. Přesto že jsem vyrůstala obklopená
lidskou láskou, Ježiš je pro mě smyslem života.
Dá se poznat každému, kdo o to stojí. Nikomu se
nevnucuje. Proto čeká na první krok člověka.
Ze srdce vám přeji, abyste nikdy, a zvláště tyto
dny, nepociťovali prázdnotu a smutek a abyste
měli v srdci pokoj!
Renáta Turková

Kateřina Malečková

TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA BLATNÉ s.r.o
Krematorium města Blatná, které
zajišťuje smuteční obřady pohřebním
službám, hledá smutečního řečníka.
Nabízíme práci formou OSVČ (živnostenský
list) na dva dny v týdnu.
Kontakt: ing. Pavel Srb,
tel. 777 158 846 nebo Krematorium Blatná,
Buzická 870, tel. 383 422 581.

Ročník 20 (30)

Program 2009 – 10.

29.12. Mistr kytary pan Štěpán Rak – vzpomínka
na ČLOVĚKA doktora Mahela – 18,00 hod.
8. 1. Z Čech až na konec světa s cestovatelem, panem Šestákem ze Sedlice.
2.2.Mistr kuchař pan Stupka opět čaruje
Začátek vždy v 19,00 hod.

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.

VÁNOČNÍ POSELSTVÍ KRÁLOVNY
JOHANKY
Vánoční svátky svým kouzlem, různými zvyky
i tajemnostmi v nás od dětství vyvolávají příjemné pocity. Pochopitelně jsou spjaty také s dárky
a dárečky, které nás pod stromečkem čekají od
našich blízkých. Současná doba tuto tradici vánoc poněkud mění. Dárků přibývá a z drobností
mnohdy bývají drahé dary. Žijeme v době hojnosti
všeho, a tak není divu. Původní smysl obdarovávání však byl poněkud jiný.
V historických pramenech jsme objevili zprávu o pravděpodobně prvním vánočním dárku
– dochované modlitební knize, kterou králi Jiřímu z Poděbrad věnovala v roce 1466 jeho druhá
manželka, Johana z Rožmitálu. Byl určen pro
chvíle soukromé zbožnosti. Obsahuje česky psané
modlitby k Paně Marii doprovázené výzdobou
s iniciálami a celostrannými iluminacemi mezi
něž patří i obrázek ZVĚSTOVÁNÍ s postavou
adorujícího krále Jiřího. Johanka do modlitební
knihy nechala připsat půvabné věnování:
…prvnímu v Čechách Jiřímu králi
tyto knížky darovány byly,
od druhé v Čechách královny Johany
jsou Jeho Milosti poslány,
které zhotovit nechala
a na Štědrý večer darovala
Jeho Milosti, prosíc za to
ne stříbro ani zlato,
ale aby ji ráčil v své paměti míti,
až bude tyto modlitby pěti,
aby zde v zdraví a štěstí žili,
své poddané k boží cti a chvále vedli
a tak se k Bohu dostali…
……………………………………………
Opakovaně si Vás dovolujeme pozvat na:
STAROČESKÉ VÁNOCE 2OO9 U SV.
KATEŘINY – vánoční prodej do 23.12., náměstí Míru
VÁNOČNÍ VÝSTAVU V MUZEU - do
23.12., náměstí Míru
…………………………………………………..
Všem našim zákazníkům i čtenářům děkujeme za přízeň – dárečky, které u nás zakoupili
a ještě zakoupí, a do dalšího roku již 2010,
přejeme hodně zdraví, trpělivosti a optimismu
samozřejmě s patřičnou dávkou štěstí, lásky
a radosti.
Eva Fučíková
lidové řemeslo
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Aktualizace strategického
plánu rozvoje města
Blatná v roce 2009
dokončena
Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás informovat o dokončení zpracování aktualizace Strategického plánu města Blatná v roce 2009.
Strategický plán je dokument, který slouží k rozvoji města a je
potřebný k podávání žádostí o dotace, ale hlavně je důležitý pro rozhodování o záměrech města. Ve strategickém plánu jsou řešeny prioritní
oblasti, kterými se zabývaly jednotlivé pracovní skupiny. Jedná se o tyto
prioritní oblasti:
1. Infrastruktura a životní prostředí (řešená témata v této oblasti jsou
například): dopravní infrastruktura, místní komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, parkování, informační a komunikační technologie (ICT),
energetická infrastruktura, vodohospodářská infrastruktura, odpadové
hospodářství, ochrana přírody a krajiny.
Členové této pracovní skupiny pro rok 2009 byli Ing. Martin Dolejš,
Ing. Jan Valášek, Ing. Robert Flandera, Ing. Jana Šustrová, Petr Jahoda,
DiS.
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Aktuality z PREZIOSA
První adventní víkend pořádalo Květinářství „Kopretina“ Andrey Šmídové Vánoční prodejní výstavu v prostorách blatenského zámku. K vidění
a ke koupi byly nejen adventní věnce jak klasické, tak moderní, ale také
různé vazby květin či vánoční ozdoby. Výstava byla nádherná, není divu,
že se těšila velké návštěvnosti. Pro přítomné bylo navíc přichystáno občerstvení, které servírovaly mažoretky PREZIOSO v krásných kostýmech.
Mažoretky PREZIOSO se také zúčastnily výběrového kola známé soutěže České televize „Zlatý oříšek“, která objevuje a podporuje mimořádně
nadané děti v různých oborech činnosti po celé České republice. Odborná
porota vybrala z dvou set přihlášených třicet nejlepších a mezi nimi jsou
i naše mažoretky PREZIOSO. Díky této nominaci za PREZIOSEM do
blatenské sokolovny přijel tým ČT a natočil o mažoretkách krátký dokument. Děvčata předvedla sestavy, které bodovaly na ME 2009 a také podaly
reportérkám rozhovor. Na základě tohoto setkání byly mažoretky pozvány
na natáčení pořadu „Zlatý oříšek“, které se uskutečnilo 6. 12. 2009 v Brně
a vysílat se bude 1. 1. 2010 na ČT1.
Nyní připravují mažoretky PREZIOSO III. Společenský ples TJ Sokol,
který se uskuteční 23. 1. 2010 a bude opět protkán mnohými překvapeními
a provázen vynikající kapelou Big Band Orchestr Metroklubu České Budějovice. Předprodej vstupenek od 5. 1. 2010 v Klenotech M&M Blatná.

2. Podpora podnikání a rozvoj lidských zdrojů (řešená témata v této
oblasti jsou například): informační služby a poradenství podnikatelů,
průmysl, služby, zemědělství, infrastruktura pro vzdělávání (školství),
spolupráce mezi podnikateli, vzdělávacími institucemi a úřadem práce,
další vzdělávání, trh práce, zaměstnanost.
Členové této pracovní skupiny pro rok 2009 byli Marie Mikyšková,
Ing. Jaromír Formánek, MVDr. Václav Špeta, Ing. Marie Hájková, Jiří
Kudrna.
3. Cestovní ruch, kultura, památky (řešená témata v této oblasti jsou
například): podpora cestovního ruchu, produkty cestovního ruchu, infrastruktura cestovního ruchu, kultura, kulturní akce, kulturní infrastruktura,
památková péče, využití památek v cestovním ruchu, cykloturistika, pěší
turistika, cyklistická infrastruktura.
Členové této pracovní skupiny pro rok 2009 byli Jana Špetová,
Mgr. Karel Petrán, Ing. Václav Cheníček, Jitka Říhová, Luboš Hajna.
4. Kvalita života a sport (řešená témata v této oblasti jsou například):
bydlení, sociální služby, zdravotnictví, volnočasové aktivity, sport,
sportovní akce, sportovní kluby, sportovní infrastruktura, bezpečnost
obyvatelstva při krizových situacích.
Členové této pracovní skupiny pro rok 2009 byli Kateřina Malečková, Blanka Malinová, Václav Šůs, Josef Novotný, Naděžda Linhartová,
Vladimír Svoboda.
V letošním roce došlo k potřebné aktualizaci strategického plánu, proběhly drobné úpravy v celém dokumentu, ale zejména byl aktualizován
akční plán strategického plánu rozvoje města. Aktualizace Strategického
plánu rozvoje města Blatná v roce 2009 je k dispozici k nahlédnutí na
internetových stránkách města Blatná www.blatna.eu nebo jako vytištěný dokument na Městském úřadu v Blatné na odboru majetku, investic
a rozvoje města.
Prostřednictvím tohoto článku chceme poděkovat všem, kteří se
podíleli na zpracování aktualizace tohoto dokumentu nejen jednotlivým
pracovním skupinám, ale i občanům, kteří nám doručili náměty a připomínky k rozvoji města Blatná.
M.Šípová, B. Hoštičková MěÚ Blatná

Výtvarná dílna

Každé pondělí od 16hod do 18hod.
Přijďte si vyzkoušet malování na textil.
Nemusíte umět malovat. Stačí, když si přinesete bavlněné tričko,
tašku, polštářek nebo dečku.
Přihlášky v DDM Blatná.
Cena kurzu 150Kč.
Info: tel: 383 422 134, ddmblatna@iol.cz, Palackého 652, Blatná
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O víně po kapkách – kapka
šestnáctá
Ryzlink vlašský (zkráceně RV)
Blíží se vánoční čas, a tak si připomeňme jednu z odrůd, vhodnou na
náš vánoční stůl – ryzlink vlašský. Přiznávám, že moje rozhodnutí věnovat
se dnes právě této odrůdě ovlivnila velmi úspěšná ochutnávka Mikrosvínu
v Kaplance, kde vína této odrůdy prokázala, že pěstována ve správných
podmínkách a v péči dobrého sklepmistra dosahují vynikajících kvalit
a v konkurenci vín z celého světa zdaleka neřekla poslední slovo.
Vzhledem k dlouhému vegetačnímu období a pozdnímu dozrávání
má tato odrůda poměrně vysoké požadavky na slunnou a teplou polohu,
proto se hodí pouze do teplejších vinařských oblastí. Na Moravě se začala
pěstovat kolem roku 1900. Pěstuje se hlavně na Znojemsku, Mikulovsku,
Velkopavlovicku a Hustopečsku. Na půdní podmínky příliš náročná není,
nejlepší kvality dosahuje na propustných a hlinitých půdách. Vhodné jsou
i sterilní písky a štěrkopísky, snáší i půdy vápenité. Pro pěstování ve vinařské
oblasti Čechy je to odrůda příliš pozdní. Ve světě se pěstuje zejména v Itálii,
Maďarsku, Rakousku a na Slovensku.
Odrůda se v okolních zemích označuje jako Welschriesling, Riesling
italico, Olaszrizling, atd. Přesný původ této staré odrůdy nebyl zatím jednoznačně určen. Údajně vznikla ve Francii, odtud se rozšířila do Heidelbergu
a v 19. století z Porýní do Dolního Rakouska a Maďarska. Její název nemá
s místem vzniku souvislost, jako vlašský se údajně začala označovat v Německu pro odlišení od ryzlinku rýnského. S ryzlinkem rýnským nemá žádný
příbuzenský vztah. Těšme se, že moderní věda v brzké době přinese nové
poznatky o příbuzenských vazbách této odrůdy.

to platí dvojnásob. Na vzpomínané ochutnávce vín z vinařství Mikrosvín
Mikulov prohlásil sommelier vinařství pan Šmach, že vlašský ryzlink by
se měl stát vlajkovou lodí jejich vinařství. Myslím, že všechny přítomné
přesvědčil, že právem, protože tak charakterní a přitom plná a komplexní
vína této odrůdy, s bohatým buketem doprovázeným jemnou kyselinkou,
najdete v Evropě jen málokde. Tvrdím-li, že mikulovsko je nejlepší vinařskou
podoblastí pro pěstování vlašských ryzlinků na Moravě, nechci říci, že jinde
pěkné „vlašáky“ nenajdete. Ale přece jen, podívejme se na krátký výběr z vinařství, která je na vyhlášených vinicích Pavlovských vrchů a v jejich okolí
pěstují (mimochodem, většinu z nich najdete v naší vinotéce): Mikrosvín,
Sonberk, Reisten, Marcinčák, Kovacs, Kolby, Tanzberg, Popela - to jsou
dnes ve vinařském světě pojmy. Prostě, Pálava je jen jedna.
Ryzlink vlašský lze považovat za jedno z nejvšestranněji použitelných
vín. Hodí se jako osvěžení po namáhavé práci (ať už jako víno nebo jako
vinný střik), k uzeninám či slanině. Suchá vína jsou vhodná i jako aperitiv
k studeným předkrmům a k jídlům prosté všední kuchyně. Můžeme jej podávat k zeleninovým jídlům, zeleninovým polévkám, bílým sýrům, lehkým
úpravám ryb nebo jemným paštikám. A to je právě důvod, proč jsem chtěl
zdánlivě obyčejnou odrůdu připomenout právě v čase předvánočním. Těžko
byste nalezli víno, které je vhodnější na náš vánoční stůl. „Vlašáky“ mohou
doprovázet téměř všechna štědrodenní jídla, která si umím představit. A budete-li mít chuť dát si k zákusku „sladkou tečku“, vězte, že vína této odrůdy
naleznete i v těch nejvyšších kategoriích, jakými jsou výběry z hroznů,
výběry z bobulí, botritické sběry, vína ledová a slámová. Tyto přívlastky
jsou pak velmi vhodné i k dlouhodobé archivaci.
Věřím, že při rozhodování o víně na vánoční stůl na vlašský ryzlink
nezapomenete.
Zpracoval Milan Žíla

PŘEDVÁNOČNÍ ZASTAVENÍ
Pro svůj vysoký obsah kyselin se často používá pro výrobu šumivých vín
a z téhož důvodu se rovněž výborně hodí ke scelování s jinými odrůdami.
Velké vinařské podniky, dovážející vlaky levných beztvarých vín z jižní Evropy, využívají víno této odrůdy k doplnění kyselin v sektech, jež se v našich
krajích těší té nejvyšší oblibě. Ryzlink vlašský je tak jednou z mála odrůd,
které jsou v současné době v sektu s honosným rádoby českým názvem
skutečně naší provenience. Velmi často tvoří i páteř různých cuvée a vín
známkových, jež by bez něj byla unylá.
Víno je charakteristické především vyšším obsahem kyselin. V kombinaci
se zbytkovým cukrem působí velmi příjemně..V chuti je plné a harmonické.
Má širokou škálu vůní, barva je světle zelenožlutá. Ve vůni a chuti lze najít
červený rybíz, angrešt, luční kvítí, hrozinky, sladký citron nebo medové
tóny, podbarvená citronovými tóny jemné botrytidy, někdy i vlašské ořechy.
Nejširší a nejintenzivnější variace aromatických tónů ve vínech z Moravy
nacházíme u vín, pocházejících z té nejlepší lokality pro pěstování ryzlinku
vlašského, z kraje kolem Pálavy. Mluvíme-li o vlastnostech vína, které jsou
podmíněny oním souhrnem podmínek, nazývaným „terroir“, pak právě u této
odrůdy názorně poznáváme, jak na výslednou kvalitu vína působí společný
vliv podloží, půdních a klimatických podmínkek v souladu s odrůdou, klonem a prací ve vinici. Pojem „terroir“ jistě nevysvětlí vše, je však bezpochyby
určující podmínkou pro vznik charakterního vína. A o vlašském ryzlinku

Každý rok se všichni těšíme na Vánoce. My dospělí
máme sice napilno, ale pro děti je předvánoční čas dobou
těšení a radosti.
Dne 7. 12. 2009 proběhlo na základní škole J. A. Komenského „předvánoční zastavení“, které připravilo spolu
se školou i sdružení rady rodičů a přátel školy. Všichni si připravili
bohatý program. Rodiče potěšili žáčci z prvních a druhých tříd svým
Čertovským vystoupením. Velký dík patří paním učitelkám za trpělivost
a za pěkný přednes jejich žáčků. Sladká odměna patřila po vystoupení
jak dětem, tak i rodičům. Vynikající cukrovinky a výborně vyzdobená
škola nám navodila krásný pocit Vánoc. Sdružení rady rodičů si pro nás
připravilo zdobení vánočních perníčků, kde si děti vyzkoušely svou zručnost. Tu si vyzkoušely nejen zdobením perníčků ale i výrobou drobných
vánočních dárků, které si mohli rodiče a ostatní návštěvníci zakoupit.
Všem se nám tak pěkně strávený předvánoční čas líbil. Je hezké
pozorovat rozzářené dětské oči. Vánoce patří především dětem a proto
bylo setkání s dětmi ve škole velmi příjemné. Dík patří jak vedení školy,
všem paním učitelkám, radě rodičů ale i všem dětem.
Děkuji za hezký zážitek…
Hana Korbelová
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Hudba je pro Ondřeje Brzobohatého nejen živobytím, ale
i posláním a smyslem života

Ondřej Brzobohatý je slavným synem
slavného otce Radoslava Brzobohatého.
Zatímco jeho otec si
zvolil hereckou dráhu,
Ondřejovi učarovala
hudba a jí také zasvětil svůj život. Známe
ho ovšem také jako
moderátora i herce
z nekonečného seriálu
TV Nova „Ulice“.
Je jednou z významných celebrit, které do
showbyznysu přinesly čerstvý vítr a odstartovaly
novou éru umělecké tvorby.
Ondřej Brzobohatý velmi ochotně zodpověděl
v kavárně pražského rodinného divadla otázky,
které mu byly položeny za naše noviny:
„Mohl byste mi říci něco o vašich prvních hudebních kontaktech a o svých studiích?“
„Já jsem se narodil v Praze a tady jsem taky
vychodil základní školu a absolvoval Lidovou
školu umění. Poté jsem vystudoval konzervatoř
Jaroslava Ježka, konkrétně skladbu, dirigování
a klavír. Bohužel neúspěšně jsem dopadl při skládání zkoušek na Hudební Akademii Múzických
umění. To je ke studijní kapitole mého života asi
tak všechno. Kdybych se měl vrátit k těm prvotním okamžikům, tak vlastně už v době, kdy jsem
chodil do školky, k nám přišli lidé z hudebních
škol a hledali mladé talenty. Tehdy jsem projevil
kapku toho talentu a oni zřejmě usoudili, že by
to se mnou nemuselo být marné. Doposud nikdo
nezjistil, že to marné je, takže se hudbou docela
slušně živím.“
„Vy jste populární nejen jako hudebník a hudební skladatel, ale veřejnost vás zná taky jako
moderátora televizních pořadů a herce……..“
„Spíš jsem jen ten hudebník, moderátor příležitostně a herec spíš v osobním životě. A dnes už

vyloženě hraju jen na prknech našeho rodinného
divadla. Nikdy jsem ostatně jiné ambice než ty
hudební neměl.“

v praxi fungují. Člověk má být otevřený tomu, co
chce dělat a neustále se zdokonalovat a potom je
schopen prorazit ve kterékoliv profesi.“

„Nechá se zvládnout účinkování ve vašem divadle v kombinaci s hudebními aktivitami?“
„Tak určitě nechá, protože těch hereckých rolí
není mnoho a jak už jsem předeslal, herectví není
alfou a omegou mého života. Věnuju se hlavně
hudbě.“

„Vy máte svoji kapelu, že?“
„Ano, hraju v ní a taky zpívám a skládám pro
ni písně. Ale to je jen takový můj soubor. Předtím
jsem hrál dva roky v kubánské kapele doprovodné piáno a sedm let v kapele, kde jsme vytvořili
autorské duo a kde jsem působil jako pianista
a zpěvák. Dnes už máme jen komorní kapelu,
se kterou hrajeme hlavně pro radost, bez ambicí
ovládnout masy.“

„Cestujete pro inspiraci často do zahraničí?“
„Tak co se týče inspirace a nějaké informovanosti , určitě je důležité někam vycestovat.
V poslední době jsem bohužel vůbec neměl čas
někam jet. Ale moc rád vyrážím, když to jde, na
zahraniční koncerty i jiné kulturní události.“
„Jako herec jste byl obsazen do seriálu „Ulice“.
Scénaristé vás potom nechali zmizet. Vrátíte se
ještě do tohoto seriálu?“
„Já myslím, že asi ne. Pochopitelně to záleží
taky na producentech, jestli projeví zájem, ale
nepočítám s návratem na televizní obrazovku.
Upřímně řečeno ani na to nemám čas. Pro mne
to byla zase jedna z mnoha zkušeností, za které
jsem vděčný a mohu z nich v určitých životních
situacích čerpat. Ale jak už jsem předeslal, herectví
není pro mě nikterak zásadní.“
„Jak jste se cítil v roli moderátora při uvádění
pořadu „Česko hledá Super Star“ a „Zlatého
slavíka“ v přímém přenosu tváří v tvář početnému publiku?“
„Je to zase úplně něco jiného, je to zábava a určitý adrenalin. Ale zase je to obor, který mě neživí
a když bych s moderováním úplně „seknul“, tak
se z toho určitě nezhroutím.“
„Jak je v dnešní dravé době těžké prorazit
v showbyznysu?“
„Já si myslím, že úplně stejně jako v kterékoli
jiné době. Člověk musí mít obrovské štěstí a pevnou vůli , musí chtít dokázat maximum a udělat pro
to všechno. To jsou běžná klišé, která ale opravdu

„Co je aktuálního ve vaší hudební profesi?“
„Nejvýraznější věcí teď byla veršovaná hra
„Kudykam“ Michala Horáčka, která se bude teď
odpremiérovávat ve Státní opeře s písněmi Petra
Hapky, které jsem veškeré aranžoval a psal ještě
scénickou hudbu. To mě teď hodně zaměstnalo.
Jinak jsem dělal ﬁlm pro režiséra Dušana Kleina
„Zakázaný člověk“- už proběhl televizí- o Karlu
Havlíčkovi Borovském. Teď jsem také psal muziku pro ﬁlm „Ať žijí rytíři“ s Mirkem Chyškou.
Filmová hudba mně moc baví, chtěl bych ji dělat
i v budoucnu, pokud budou příležitosti. Dokončil
jsem i desku. Práce jsem měl letos opravdu dost.
Plno věcí mě ještě čeká, ale o těch bych nerad
dopředu mluvil, protože by nemusely dopadnout.
Já jsem v tomhle hrozně pověrčivý. Prostě chci
pracovat na plný plyn, věřit, že to co dělám, dělám dobře a že se to snad bude i někomu alespoň
trochu líbit.“
„Můžete mi na závěr říci, jaké máte koníčky?“
„Koníčkem je pro mě samozřejmě hlavně
hudba a moje práce. Jinak strašně rád vařím a na
to si vždycky čas najdu, protože při tom relaxuju.
Taky si jenom tak rád vyjdu za město, do lesa, kde
se krásně uvolním.“
„Děkuji za rozhovor a přeji mnoho štěstí ve
vaší další hudební kariéře.“
Vladimír Šavrda
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Dopis z Portlandu, USA
Steve Kautz

překlad anglického textu (... ) Luboš Vinš
Steva, který působil 4 roky v Blatné na SOŠ
a stále na svůj pobyt nostalgicky vzpomíná, stejně
jako my na něho, mnozí známe jako skvělého
kamaráda, spolupracovníka, milovníka všeho
„blatenského“ a českého. Ale on též patří k těm
nemnoha Američanům, kteří se naučili slušně
Česky a stále si svoji znalost udržují. Posuďte
sami z jeho českého textu, který jsem ponechal
bez úprav. Snad se na mne nebude zlobit.
My, kteří jsme češtinu sáli spolu s mateřským
mlékem, si asi neuvědomujeme, jak je náš nádherný jazyk pro cizince obtížný. Prvním úskalím,
pro mnohé nepřekonatelným, je třeba hned naše
množné číslo...
(pozn. překl. anglického textu)
Uz to bylo 14 let od mi privni kroky v Blatna,
a to bylo 11 let od jsem se vratil do Ameriky. Byl
jsem tak stastny ze jsem nastivil minuly leto. Citil
jsem jako nikdy ne jsem odesel. Pro mne, Blatna
vzdy bude jako doma. Preju ze je to mozne prejet
do Cechy kazdy rok, ale zivot nebude spolopracovat s mno.
V posledni dobe jsem myslel na Cestina.
Speciﬁcky ze mam strach ze budu zapomenout
jak mluvit cesky. Nemam moznost mluvit tady
v Maine, a ted studuju mucho Spanelstina. Ale,
i kdyz zapomenuju nejaky cesky, existuje nektery
frases ze nemuzu zapomenat.
Je to fakt ze anglicky nema takova frases
jako cesky.
Na priklad,
„To neni mozne“ – Of course we have similar
expressions, but they don‘t quite have the same
power as this expression. (Jasně, že máme podobné výrazy, ale nemají takovou sílu jako ten
český.)
„Tak yo“, or just „tak“ – A simple, elegant
phrase. Why use more words when you dont have
to? (Jednoduchý, elegantní výraz. Proč používat
více slov než je nutné?)
„Jeste jedno pivo“ -- Poetry, pure poetry. Even
better when the beer is Czech. (Tak tohle je čistá
poezie. A dokonce ještě něco lepšího, když to
pivo je české.)
„Fakt, nevim“ – If I say „I really don‘t know“
in English, it is OK, but it is missing the passion
of this Czech phrase. (Anglicky můžu říci “téměř“ to samé, ale nemá to takový náboj jako ten
český výraz.)
„JezisMaria“ – I don‘t have to explain anything
(Tak tady už nemusím dál vysvětlovat nic.)
And there are some more Czech phrases that
I love to use, but I don‘t think I should put them
into writing.
(No, a pak je mnoho českých výrazů, které
moc rád používám, ale myslím, že by nebylo
vhodné je zde uvádět.)
Now I am learning Spanish and it is hard to
keep both languages in my head. But, I have
been lucky recently with my Czech. I have been
teaching Czech to a young woman for one hour

a week since the summer. It has been a great
to keep me using the language, even if only for
a little while.
(Nyní se učím španělsky a je to těžké udržet
si znalost obou jazyků najednou. Ale co se týče
češtiny, mám štěstí. Od léta učím jednu mladou
dámu hodinu týdně česky. Je fajn, že mě to nutí
ten jazyk stále používat, i když jen občas.)
But my Spanish is getting better, and someday
I‘d like to move to Spain. Raquel and I are happy
here in Portland, but she is from Sevilla (southern
Spain), and the cold winters are too much for her.
But who knows for sure. Raquel loved Blatna and
she said that she could live in the Czech Republic.
We could be a teaching team -- English for me and
Spanish for Raquel. So if you know any schools
looking for such a combination....
(Moje španělština se zlepšuje a jednoho dne
bych se rád přestěhoval do Španělska. Ráchel
a já jsme zde v Portlandu spokojeni, ale ona je
ze Sevilly, jižní Španělsko, a ty studené zimy zde
ji deptají. Ale kdo ví. Ráchel se v Blatné líbilo
a říkala, že by v České republice mohla klidně
žít. Mohli bychom být učitelský tým – já bych
učil angličtinu a ona španělštinu. Kdybyste věděli
o škole, která hledá takovouhle kombinaci ... )
I am teaching at Waynﬂete School here in
Portland. It is a private school, similar to the
one I worked at in Virginia (Steward School,
where we hosted Czech students Ivo Jansky and
Vitek Ruzicka). I teach math and business. The
business class is for seniors (12th grade), and my
math classes this year are 7th grade, 8th grade,
and 11th grade. Mostly I teach algebra. And
I am the baseball coach. This is my 7th year at
this school. Wow!
(Učím teď na škole Waynﬂete tady v Portlandu. Je to soukromá škola, podobná té, ve
které jsem pracoval ve Virginii (Steward School,
kde hostovali čeští studenti Ivo Jánský a Vítek
Růžička). Učím matematiku a byznys. Hodiny
podnikání jsou pro seniory (12.ročník) a moje
hodiny matematiky jsou tento rok pro .7, 8.,a 11.
ročník. Většinou učím algebru. A jsem basebalovým trenérem Představte se, že letos na škole
učím už 7. rok.
Personally, I stay active with running and
exercise, and I play baseball in the Southern
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Maine Men‘s League. The league is for players
25 and over, so at 44 I am quite the veteran. But
I had my best year as a pitcher this year! OLDER
= SMARTER!
(Co se týče mne samého, udržuji se ﬁt běháním
a cvičením a hraji baseball v Southern Maine
mužské lize. Liga je pro hráče 25 a více let,
takže ve svých 44 jsem tam docela veteránem.
Jako nadhazovač jsem byl tuto sezonu úspěšný!
STARŠÍ=CHYTŘEJŠÍ!)
I have seen a few Czech ﬁlms lately including
„I served the King of England“ and „Gympel“.
I love them both. Do you know of any newer
Czech ﬁlms? Please send any copies, and music, too!
(Vposlední době jsem viděl několik českých
ﬁlmů včetně „Obsluhoval jsem anglického krále“
a „Gympl“. Oba se mi moc líbily. Znáte nějaké
novější české ﬁlmy? Pošlete mi prosím nějaké,
a také hudbu!)
Well, my friends, I wish I could be there sharing stories in person. I tell Raquel all the time
that Christmas is magic in the Czech Republic
with the carp, the hot wine, the music, the Charles
Bridge in the snow, etc. But traveling to Europe
has become incredibly expensive, bohuzel. The
dollar is so weak!
(Víte,milí přátelé a kamarádi, raději bych si
s vámi povídal tam u vás doma. Stále Ráchel říkám, jak jsou vánoce v České republice kouzelné.
S kaprem, svařákem, hudbou, zasněženým Karlovým mostem atd. Ale cesta do Evropy je bohužel
strašně drahá. Dolar teď hodně klesl.)
I‘d love to hear from you, or even better, GET
ON A PLANE AND COME VISIT! Other than
Ivo and Vitek, I am still waiting for my ﬁrst visitor
from Blatna.
(Strašně rád bych měl od vás nějaké zprávy,
nebo dokonce ještě lépe, nasedněte do letadla
a přijeďte mne navštívit! Stále čekám na svého
prvního návštěvníka z Blatné, v to nepočítám
studenty Ivo a Vítka.)
All the best in 2010,
(Všechno nejlepší v Novém Roce 2010!)
Steve Kautz
167 Grant Street
Portland, Maine 04101
skzee40@yahoo.com
207-712-3428
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ZMĚNA ČÍSLA VETERINÁRNÍ ORDINACE:
383 393 019
(23.11.2009) V TESLE BLATNÁ, a.s. byl zahájen projekt zaměřený na odborné vzdělávání zaměstnanců
Počátkem měsíce srpna 2009 byl zahájen projekt zaměřený na odborné vzdělávání zaměstnanců TESLA BLATNÁ, a.s., který je ﬁnancován
z prostředků Evropského sociálního fondu. Celý projekt bude ukončen dne
31.12.2010.
Projekt si položil za cíl vytvořit a zavést ucelený systém řízení vzdělávání zaměstnanců TESLA BLATNÁ, a.s., který bude systematicky rozvíjet
jejich dosavadní odborné znalosti a schopnosti a umožní cíleně prohlubovat
a zvyšovat jejich kvaliﬁkaci. Předmětem projektu bude výrazná inovace
stávajícího systému řízení lidských zdrojů prostřednictvím nově vytvořeného sboru interních lektorů a implementací odpovídajícího softwaru pro
komplexní řízení lidských zdrojů. Dílčím cílem projektu bude realizace
vzdělávacích kurzů určených pro zaměstnance v dělnických profesích,
mistry, vedoucí výrobních úseků a pro střední a vrcholový managament
TESLY BLATNÁ, a.s. V rámci tohoto projektu bude odborně vzděláno
celkem 110 zaměstnanců TESLY BLATNÁ, a.s, z toho 41 osob je ve věku
nad 50 let 4 osoby pod 25 let.
Důležitým cílem projektu bude vytvoření sboru interních lektorů, kteří
budou absolvovat odborné kurzy s cílem získat odbornou způsobilost
k samostatnému vedení vnitropodnikových školení zaměstnanců TESLY
BLATNÁ, a.s. Tito interní lektoři budou tvořit základní pilíř nového systému
vzdělávání zaměřeného na snížení závislosti externích dodavatelů vzdělávacích kurzů. Dále budou v rámci projektu realizovány odborné kurzy pro
zvýšení a prohloubení kvaliﬁkace zaměstnanců zaměřené ICT, manažerské
dovednosti a jazykovou přípravu.
„Věříme, že takto připravený projekt pomůže jednorázově zvýšit odborné schopnosti, dovednosti a kompetence jednotlivých pracovníků, kteří je
budou dále využívat a rozvíjet při zvládání svých pracovních úkolů. Tento
projekt chápeme jako unikátní možnost, jak v krátkém čase zvýšit odbornou
kvaliﬁkaci vybraných zaměstnanců a posílit řízení vzdělávání a koordinaci
vzdělávání v naší ﬁrmě“, říká Mgr. Jaromír Trpák koordinátor projektu.
„Důležitou součástí je i vytvoření sboru interních lektorů, kteří nám zajistí,
že v budoucnu můžeme výrazně snižovat náklady vzdělávání, protože
budeme disponovat vlastními odborníky, kteří budou dále vzdělávat naše
zaměstnance,“ uzavírá koordinátor projektu.
Celková prezentace projektu, podrobné informace k jednotlivým přednáškám a kurzům najdete na www.tesla-blatna.cz

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem dobrým lidem, díky kterým se dařilo a daří uskutečňovat mnohé kulturní akce v našem Domově. Jsou to:
Blatenská ryba, Pekařství Vrána Blatná, Poggr-velkoobchod
potravin, Pekar s.r.o. Písek, Jan Mrvík – soukromý zemědělec, ZEO
trade s.r.o. R. Stehlíková – obchodní zástupce, Lahůdky Radošovice,
Hugli Food s.r.o., Maso West Klatovy, MBM Milan Žíla, Dr. Oetker
– Alena Marhounová, pan Miloslav Šíp – Skaličany, pan Zdenek
Vilánek, Nápoje Emler, FEZKO SERVIS Strakonice, FEZKOTEX
Strakonice, DURA AUTOMOTIVE cz. Blatná, Drogerie Drnek,
MAKO Blatná, Elektro Jankovský, Elektro Němcová, LEIFHEIT
s.r.o. Blatná. Cukrárna Viola – p. Havlenová, Květiny Kopretina – p.
Šmídová, Papírnictví Jelínková, Papírnictví Tomášková, Rozmarýna
– p. Maňasková, Polygraph International, Tiskárna s.r.o., Tabák
Faměra, Liquib Zámecký lihovar s.r.o., FOTO ART Pavel Hanzlík,
Coop TIP Blatná, paní Cihlová – Švadlenka, Autodíly Jiří Chvátal,
pan Milan Vykoukal, AUTO MOTO Jiří Bláha.
Zároveň přejeme našim spoluobčanům pokojné svátky vánoční
a do nového roku stálé zdraví.
Zaměstnanci Domova pro seniory v Blatné

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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Turistické infocentrum Ciao… pro Vás
Váno�ní strom se v Blatné rozzá�il v podve�er první adventní
ned�le. Zanedlouho se nám stejn� krásn� rozsvítí strome�ek
doma, p�i zvuku koled, v�ni cukroví… Zase po
roce jsou tu Vánoce. Nepodlehn�te stresu p�i
shán�ní dárk� v p�epln�ných marketech a rad�ji
si v klidu užívejte tuto jedine�nou váno�ní
atmosféru t�eba návšt�vou adventní výstavy,
trhu �i posezením u sva�áku s Vašimi p�áteli a
rodinou.
Pro dárek si totiž m�žete zajít do svého oblíbeného informa�ního centra a cestovní kancelá�e Ciao…
pod blatenskou v�ž. Máme pro Vás mnoho krásných knih a publikací, které jist� pot�ší nejednoho
�tená�e. Horkou novinkou je Toulavá kamera 9, které je obohacena o „Toulavý kalendá� 2010-2011“.
Pro ty, kte�í rádi poznávají i jiné kraje než jen ten �eský, máme širokou nabídku map a pr�vodc�. Ale že
nechcete cestovat jen prstem po map�? Chcete ud�lat radost? Chcete darovat odpo�inek ve form�
zájezdu, ale nejste si jistí, kam by to tak m�lo být? P�ij�te si pro náš dárkový poukaz! T�ší se velké oblib�
a ur�it� tak nešlápnete vedle. Dárkové poukazy vystavujeme celoro�n� a v �ástce, kterou si sami
zvolíte. Navíc nyní m�žete využít báje�ných slev na zájezdy za v�asný nákup.
Nov� pro vás chystáme instalaci dvou výv�sních sk�ín�k: v té první vždy naleznete zajímavé typy na
výlet do okolí a zajímavosti z �eské republiky a turistických veletrh�, na kterých propagujeme Blatnou,
ta druhá Vám vždy podá �erstvé informace z naší cestovní kancelá�e – slevy, d�ti zdarma, levné
letenky.
Tipy na sváte�ní výlet
K Vánoc�m neodmysliteln� pat�í betlém. Práv� nyní, o svátcích, je více než kdy jindy vhodná doba na
to, zajít se na jesli�ky podívat. V Chanovicích je stejn� jako loni k vid�ní d�ev�ný betlém, jehož postavy
jsou v životní velikosti. Je umíst�ný v areálu skanzenu. V úterý 22. prosince v 17.00 a v 18.00 hodin se
budou u betlému zpívat koledy. Prohlídka s výkladem pr�vodce je pak možná od úterý 22. prosince
2009 do ned�le 10. ledna 2010 každý den od 10.00 do 15.00 hodin. Rezervace na telefonním �ísle
376 323 525, 721 721 908. Na krásný a rozsáhlý mechanický betlém se zaje�te podívat do Sušice.
Sušické jesli�ky vznikaly pod rukama dvou �ezbá�� v roce 2004. Betlém obsahuje cca 140 pohyblivých a
160 pevných figur a 35 objekt�, z nichž n�které se také pohybují (mlýny, vory, zvony..). Rozloha celého
díla je p�es 16m2. Mechanický betlém najdete v Muzeu Šumavy v Sušici. Jedná se o stálou expozici.
Otevírací doba muzea v dob� od 4.12.2009 do 8.1.2010: 10.00-12.00, 14.00-16.30 hodin. Kapacita
místnosti s betlémem je max. 30 osob a vzhledem k �asovému nastavení pohybového mechanismu, lze
betlém spoušt�t pouze v ur�itých intervalech (cca 1 hod). Krom� prohlídky betlému je p�ístupná i celá
expozice muzea – sirka�ství, sklá�ství, d�jiny regionu, kapucínská knihovna, sušický cínový poklad a do
6.1.2010 také malá výstava perní�k�. P�i návšt�v� Jind�ichova Hradce m�žete v muzeu shlédnout
nejv�tší lidový mechanický betlém na sv�t�, který je zapsán v Guinnessov� knize rekord�. Jsou to
Krýzovy jesli�ky. Velkolepý betlém, který jeho tv�rce, jind�ichohradecký pun�ochá�ský mistr Tomáš
Krýza, vytvá�el více než šedesát let, obsahuje 1398 figurek lidí a zví�at, z nichž se 133 pohybuje. Také
tento betlém se spouští v ur�itých intervalech – cca 30 min. Otevírací doba muzea je 8.30-12.00, 13.0017.00 hod. 24.12.2010 a 31.12.2010 bude otev�eno jen do 12.00hod. Krásných betlém�, které vyrobily
zlaté �eské ru�i�ky, je samoz�ejm� mnohem víc, atak v��ím, že si o letošních svátcích n�který z nich na
vlastní o�i prohlédnete.

P�ejeme Vám krásné prožití váno�ních svátk� a š�astný Nový rok 2010,
t�šíme se s Vámi po celý p�íští rok „na vid�nou“ v blatenském turistickém a
mapovém infocentru Ciao… pod blatenskou v�ží a také v pojišt�né cestovní
kancelá�i Ciao..., která na Strakonicku p�sobí již 20 let.
Vendula Hanzlíková a Váš Ciao… team

Co všechno může být skryto za nechutí
chodit do školy, zjišťuje a řeší Arkáda
Písek, 11.12.09, APP, eve
Nový projekt „Bez školy to nepůjde“ píseckého sociálně psychologického centra Arkáda
přichází s pomocí dětem a mladým lidem,
kterým se „nechce“ do školy. Nechuť ke škole
totiž nemusí být banální, může souviset i se
šikanou ve třídě, konﬂiktním vztahem mezi žáky
a učiteli nebo i s problémy v rodině. Aby Arkáda
konkrétní problémy odhalila a pomohla je řešit,
musí jim naproti. Za žáky a studenty na území
celého bývalého okresu Písek vyráží preventistka
Kateřina Nečesaná.
„Oslovujeme všechny základní a střední školy.
Obesíláme je dopisy, všichni mají k dispozici
letáky programu Bez školy to nepůjde. Právě na
základě nich se často sami ozývají. Protože třídní

učitelé jsou součástí školního kolektivu, vnímají,
co se ve třídě děje a mohou to být oni, kdo jako
první nějaký problém odhalí,“ říká Katka Nečesaná o způsobu, jakým se mezi Arkádou a školou
navazuje první kontakt. Jeho pokračování potom
může být různé. Buď zástupkyně Arkády pracuje
dlouhodobě s celou třídou nebo jí pod rukama vykrystalizuje skupinka dětí, s nimiž pak ona či její
kolegové vedou právě skupinovou terapii, anebo
se ukáže, že intenzivní pomoc potřebuje některý
jednotlivec, jenž pak může docházet do Arkády
na tříměsíční program, kde se mu podle potřeby
věnují nejenom terapeuti, ale také psycholog,
případně psychiatr.
„Ve chvíli, kdy do třídy poprvé přicházím, jsem
pro děti a mladé lidi cizí člověk. Ale blízký jim
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věkem a hovořící s nimi otevřeně. To oni velice
oceňují. Snažím se s nimi navázat vztah založený
na důvěře. Stanovíme si pravidla, která vzájemně
dodržujeme, to je například pravidlo mlčenlivosti
mimo skupinu. Postupně se mi obvykle podaří děti
rozmluvit, pokud se to nepovede verbálně, mohou
o svém trápení i napsat. Nejrůznějšími technikami, hrou, rozhovory atd. pak jejich problémy
odkrýváme, snažíme se jim porozumět a najít
z nich cestu ven,“ líčí preventistka. Z konkrétních
případů, které se jí v poslední době podařilo ve
školním kolektivu vyřešit, jmenuje šikanu na jedné základní škole. „Přišla jsem do třídy nečekaně,
o přestávce, a tam se právě odehrával konﬂikt
mezi obětí a agresory. Tak to zcela náhodou vyplavalo napovrch. Chlapec byl terčem šikany už
asi dva roky. Ukázalo se, že děti jsou plné emocí,
zároveň si ale neuvědomují dosah svého jednání.
Slovo šikana znají, ale to, co se děje v jejich třídě,
považují stále ještě za legraci.“ A jak v takovém
případě terapeut postupuje? „Snažím se agresora
přesvědčit o tom, že jeho jednání je špatné. Ale ne
nějakým mentorováním, nýbrž názorem ostatních
žáků. V jednotě je síla. Využíváme například techniku „představ si, že jsi oběť, jak se asi cítíš?“.
Každé dítě se musí postupně vžít do kůže oběti
a potom i agresora. A najednou začínají hezky
mluvit o svých pocitech a s těmi dál pracujeme.
Samozřejmě může se stát, že agresor je natolik
otrlý herec, že když odejdu, on bude mít snahu ve
svých praktikách pokračovat. Ale právě proto každou „svou“ třídu monitoruji a jsem v pravidelném
kontaktu s učiteli nebo i žáky a jakmile by se tam
něco dělo, vrátím se a budeme v našem programu
pokračovat,“ vypráví Kateřina Nečesaná.
Preventivní program Arkády „Bez školy to
nepůjde“ se může týkat nejrůznějších problémů.
Velmi často se podle Kateřiny jedná o problémy vztahové, například, že si jednotlivci mezi
sebou nerozumějí. „Jestliže si Anička nerozumí
s Maruškou, vzájemně štvou proti sobě, vznikají
nepřátelské party, kolektivy se rozdrobují, pak do
té třídy chodí nerady nejenom děti, ale i učitelé,
protože se jim tam špatně učí. Člověk zvenčí
leckdy může pomoci účinněji právě proto, že není
inventářem školy. Řešíme i novodobé problémy
kyberšikany po esemeskách, e-mailech nebo na
facebooku. Do intenzivnější a individuální péče
Arkády pak postupují žáci a studenti, kteří mají
rozsáhlejší osobní problémy: se svou identitou,
osobností, s prospěchem, s konﬂiktem v rodině
nebo i venku mezi mimoškolními kamarády.“
Pokud byste i vy ve vaší škole, třídě či rodině
vnímali problémy, na které sami nestačíte, můžete se obrátit na píseckou Arkádu na telefonním
čísle 382 211 300, na mailu info@ardaka-pisek.
cz anebo přímo na preventistku Arkády Katku
Nečesanou na pracovním čísle 775 588 537. Pomoc Arkády je bezplatná – díky tomu, že projekt
„Bez školy to nepůjde“ podpořila Evropská unie
a státní rozpočet České republiky. Je prima mít
pomoc na dosah…
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10. výročí otevření Základní školy speciální v Blatné
Ve čtvrtek 10. 12. 2009 bylo naší milou a radostnou povinností přivítat návštěvu a oslavit s ní
10. výročí otevření Základní školy speciální
v Nerudově ulici v Blatné.
Mezi pozvanými hosty, kteří svoji účast potvrdili a také se v domluvený čas k velké radosti paní
zástupkyně objevili, patřily především „ patronky
školy „ a dlouholeté příznivkyně speciálního školství PhDr. Marta Teplá z MŠMT a Doc. PhDr. Iva
Švarcová Csc. z VŠCHT. Dalšími významnými
hosty ze strany našeho zřizovatele, kterým jsme

VIP hosté.

pod vedením Zdeňky Rodové, obětavé, neúnavné pedagožky, dlouhodobě pracující s dětmi
se speciálními vzdělávacími potřebami, věnují

svoji energii, volný čas, část srdce a kus svého
soukromí všem těmto lidským duším.
Mgr. Radka Kocúrová
Základní škola, Blatná, Holečkova 1060

Mikulášské zúčtování s letošním rokem
Předávání dárků.

s nadšením ukázali naše oba subjekty, byla paní
radní RNDr. Jana Krejsová a vedoucí OŠMT
KÚ – JČ PaedDr. Jiří Moravec. Oslav se také
zúčastnili manželé Klímovi, původní iniciátoři
vybudování školy. Pozvání přijal i zástupce Města
Blatná pan místostarosta Mgr. Navrátil.
Významná návštěva si s velkou úctou a pokorou prohlédla po celé budově nainstalované práce
žáků, kteří pod vedením zkušených a tvořivých
rukou speciálních pedagogů plně oddaných svému
povolání dokáží se svými svěřenci vyrobit neskutečná a neocenitelná díla. Některé z těchto uměleckých výtvorů byly předány každému z našich
hostů a je nám poctou, že budou ozdobou jejich
pracovišť a budou mít naši školu stále na očích.
Celý tento významný a pro nás neobvyklý
školní den se nesl v duchu vzpomínání na nesmírně těžké začátky výstavby zařízení pro těžce
zdravotně postižené děti, které jsou součástí našich životů a každé společnosti. Všichni přítomní
také po celou dobu pobytu pronášeli oslavná
slova a mimořádná ocenění speciálním pedagogům a vychovatelkám pečujícím o celkový
rozvoj schopností a dovedností právě této skupiny
dětské populace, která si péči a lásku zaslouží
stejně jako každý z nás. Vlídná slova z úst těch
nejpovolanějších pro nás znamenala ten nejhřejivější balzám na naši duši a vlila novou energii,
elán, nadšení pro další naši velice náročnou práci
s těmito křehkými bytostmi.
Tímto bych chtěla všem zúčastněným poděkovat za jejich milou a uvolněnou atmosféru,
která po celý den na pracovišti díky nim panovala.
Největší poděkování však patří právě těm, kteří

Již od samotného rána, kdy žáci přicházeli
do školní budovy, bylo ve vzduchu cítit podivné
napětí. Ti nejmladší hovořili o svých představách
spojených s očekávanými událostmi příštích
okamžiků. Někteří starší se vyzdobili typickými
symboly těch, kteří se měli tento den objevit.
Ano, v pátek 4.12. byla celá naše základní škola,
sídlící v Holečkově ulici v Blatné, připravena
na příchod sv. Mikuláše v doprovodu anděla, ale
hlavně na příchod pekelníků. Žádný z žáků, kteří
jistě vstávali do nového dne se smíšenými pocity,
neměl totiž čisté svědomí. Věděli, že se o nich
vedou na patřičných místech důležité záznamy.
Velmi pečlivě připravená výzdoba ve školní
tělocvičně také skrývala nebezpečný seznam
všech hříšníků.
V této místnosti se po 10. hodině dopolední
všichni žáci shromáždili, aby se zúčastnili kolektivních soutěží, které pro ně připravili jejich
vyučující. Rozdělili se do 3 družstev různého
věkového složení a zápolení mohlo začít. Těsně
před první soutěží, která spočívala v nelehkém
úkolu napsat přesný název pohádek podle jejich
typické písničky, narušil zdánlivě poklidnou atmosféru svým příchodem nečekaný návštěvník.
Celý černý, v kožichu, s nebezpečným ukazovátkem v černých rukách, s rohy na zarostlé hlavě.
Ano, první čert! Většina přítomných se vzpamatovala z prvotního úleku a při lepším zaostření
jim čertisko nápadně připomínalo někoho velmi
známého. Dokonce někteří z nich potajmu hovořili o velké podobnosti se samotnou paní ředitelkou.
Ale kdo ví. Čertiska jsme se už nezbavili.
Soutěž se přesto rozběhla. Po vyhlášení
prvních výsledků a seznámení s pravidly druhé
soutěže došlo však k nejhoršímu. Našemu čertisku
se ozval mobilní telefon a za kratičkou chvíli se
rozlétly dveře naplněné školní místnosti a dovnitř
se vřítilo osazenstvo blatenského pekla. Řádění
bylo veliké, naštěstí důstojně vešel také sv. Mikuláš a svou přítomností nepatrně uklidňoval. I přes-

to ti největší hříšníci byli po zásluze odměněni za
své celoroční činy. Připravené říkanky a písničky
nakonec celou situaci zvolnily a dokonce došlo i
na balíčky plné dobrot. Z rukou sv. Mikuláše se
nakonec dostalo na všechny. Mise byla splněna
a vzácná návštěva opustila ve vší vážnosti naši
školu i se slibem, že se za rok opět bude účtovat.
Mladší děti dokonce zamávaly na rozloučenou.
Tělocvičnu bylo nutné řádně poklidit a po
uklidnění napětí jsme se mohli pustit do plnění
dalších soutěžních úkolů.Teď už se všichni
mohli v klidu soustředit na druhou disciplínu,
při které luštili společnými silami příkaz zapsaný
Morseovou abecedou a tento příkaz poté svorně
plnili. Další body se pak rozdávaly za štafetové
přeskoky švihadla. Systém přeskoků jednotlivců
byl velmi odlišný, ale každý svůj úkol úspěšně
splnil ve prospěch celého družstva. Pak přišlo na
řadu hádání slov. Celé družstvo se je pokoušelo
co nejvíce přiblížit jedinci vybranému ze svého
středu. Pokud ten slovo uhodl, zabodoval. Největší a nejvyrovnanější boje se rozpoutaly při
závodě trakařů. Staří hospodáři by bledli závistí
při pohledu na rychlost těchto živých dopravních
prostředků. Překvapivě výborných výsledků
dosahovala všechna družstva v Kimově hře.
Společnými silami si jejich členové dokázali zapamatovat skoro všechny ze 16 předložených různorodých předmětů, které jim byly po určité době
znovu zakryty a uschovány. O celkových vítězích
měla rozhodovat poslední soutěžní disciplína. Tři
neobvyklé hádanky daly opravdu zabrat.
A pak se sčítaly dosažené body. Věřte, nebo
nevěřte, všechna družstva dosáhla napro-sto
stejného bodového zisku. Kdo tedy zvítězil? Samozřejmě všichni. A také dobrá nálada, kolektivní
duch, spokojenost z příjemně prožitého školního
dne, který vůbec nebyl školní, i když se celý
odehrál ve školní budově. A nebo byl?
Mgr. Petr Šavrda
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PREZIOSO Airlines
po�ádá

III. SPOLE�ENSKÝ PLES
na téma

CESTA KOLEM
SV�TA
dne 23. ledna 2010
na palub� letadla „SOKOL 38801“

SLAVNOSTNÍ ODLET ve 20.00 hod
Paluba p�ístupna od 19.00 hod

Ve�erem Vás bude provázet Vaše PREZIOSO.
K tanci i poslechu op�t zahraje Big Band Metroklubu
�eské Bud�jovice.

Let Vám zp�íjemní:
�� Show MISTRY� EVROPY „PREZIOSO“
o Mezip�istání v Las Vegas, 400 cen
��P�ekvapení z magické zem�
�� EXKLUZIVNÍ RAUT

pro 1.t�ídu: 299,pro 2.t�ídu: 249,P�edprodej letenek od 6. ledna 2010 v prodejn� Klenoty M�M Blatná.

Ročník 20 (30)
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SLUNCE, SENO A ŠIMON PLÁNIČKA alias
PAVEL KIKINČUK

Snad každý Čech viděl alespoň jednou legendární českou komedii „ Slunce, seno, jahody“.
V tomto skvostu české kinematograﬁe na sebe
výrazně upozornil mladý český herec Pavel Kikinčuk v roli studenta Šimona Pláničky. Stejně
jako ostatní protagonisté této bláznivé české
veselohry si tak u divácké veřejnosti vydobyl
punc nezapomenutelnosti. Jak vzpomíná Pavel
Kikinčuk na natáčení úspěšného ﬁlmu? Jaké další
ﬁlmové role mu byly přiděleny? A kde působí
a co dělá dnes? Tyto a další otázky zodpověděl
Pavel Kikinčuk u příležitosti přátelské návštěvy
v milých Hošticích, kam se ze srdce rád při každé
příležitosti vrací.

s několika spolužáky přihlásil a měl to štěstí, že
si Zdeněk vybral mě.“

„Považujete tuto roli za svou nejvýznamnější ve
své herecké kariéře ?“
„Určitě pro mě významná byla. A to nejen
z důvodu, že se jednalo o moji první velkou ﬁlmovou úlohu hned po škole a já tam získal své první
herecké zkušenosti před kamerou a poznal spoustu
fajnových kolegů v čele s režisérem Zdeňkem
Troškou , ale i z toho důvodu, že postava Šimona
Pláničky vstoupila do obecného podvědomí. Není
snad v naší republice člověka, který by tento ﬁlm
neviděl.“
„Jak to při natáčení této komedie vypadalo na
place, jaká tam vládla atmosféra a jaký byl Zdeněk Troška coby režisér?“
„Atmosféra byla naprosto skvělá a natáčením
žila i celá vesnice Hoštice. Pamatuji se, jak Helena Růžičková říkávala: „Když se sejde taková
výborná parta, musí vzniknout zákonitě výborná
komedie“. A Zdeněk jako režisér vystihl přesně
mentalitu lidí na venkově s patřičnou komediální
nadsázkou. Komedie přesně splnila svůj účel,
byla milá a se stoprocentní úspěšností pobavila
diváka.“
„Jak vzpomínáte na Helenu Růžičkovou?“
„Helenka byla vždycky centrem pozornosti celého ﬁlmového štábu a i nás herců. Byla to skvělá
vypravěčka, o jejím osobitém herectví ani nemluvě. Jsem přesvědčen, že ze všech herců právě ona
měla lví podíl na úspěšnosti této komedie.“

„Mohl byste mi na začátek našeho rozhovoru
prozradit něco o sobě?“
„Pocházím z Hradce Králové, po studiích
na gymnáziu jsem se přihlásil na JAMU v Brně
a po studiích přijal angažmá od režiséra Otty
Ševčíka do plzeňského divadla J. K. Tyla. Tam
jsem se seznámil se svojí manželkou Jindřiškou
Crhovou, která tehdy působila v souboru operety
jako sólistka a dramaturgyně. Společně máme
dceru Kamilu, která v současné době studuje
pátým rokem herectví na Pražské konzervatoři.
Nyní jsem již desátým rokem členem pražského
Činoherního klubu. Zároveň hostuji v divadle
Pod Palmovkou.
Manželka má v Plzni divadélko PLUTO,
které nyní vstupuje do jedenácté sezóny. Svým
svérázným komediálním repertoárem, stolovou
úpravou a pohoštěním / pivo, utopenci, preclíky /,
zatím patří mezi ojedinělé scény u nás. Mezi jeho
příznivce patří i režisér Zdeněk Troška, který sám
říká: „PLUTO je moje srdeční záležitost. Když
mám splín, zajedu do PLUTA a je mi dobře. Dělají
mimořádně skvělé a zábavné divadlo.“
„Jak jste se dostal k roli Šimona Pláničky v komedii „ Slunce, seno, jahody“?“
„Hned po studiích na JAMU. Zdeněk Troška
vyhlásil konkurz na roli Šimona Pláničky, já se

„Jak často se vracíte do Hoštic, jaký máte vztah
k Jihočeskému kraji?“
„V posledních dvou letech jsem do Hoštic
zavítal na již zmiňované lidové veselice a pokaždé
si s nostalgií zavzpomínal. Je to už dvacet šest let.
A na jižní Čechy a pohádkovou krajinu samozřejmě nedám dopustit.“
„Ve zhruba kolika ﬁlmech jste ještě hrál? Můžete
zavzpomínat na některé své role?“
„Tak hrál jsem ještě v několika dalších ﬁlmech,
ale ty role byly charakterově odlišné než role
Šimona Pláničky. Za všechny budu jmenovat
například ﬁlmy „Děvčátko, Normal, Boží pole
atd.“ A pak šlo o různé televizní ﬁlmy, seriály
a pohádky jako například Náměstíčko, Ošklivka
Katka, Nadměrné maličkosti, Případ mediálního
trpaslíka, Sazička pro štěstí, o moudrém šachovi
plus Zdeňkova ﬁlmová pohádka Nejkrásnější
hádanka.“
„Jak vzpomínáte na dnes již nežijící aktéry komedie „Slunce, seno, jahody“, obyvatele Hoštic
a herecké kolegy?“
„Vzpomínám na ně jen v nejlepším. Za
všechny herce bych jmenoval Jirku Lábuse, Jarku
Krečmerovou, Broňka Černého i na ty již bohužel
zemřelé- Helenku Růžičkovou, Luďka Kopřivu,
Miroslava Zounara. Zažili jsme tam společně
spoustu legrace.“
„Mohl byste mi prozradit něco bližšího o divadlech, kde působíte dnes? Jak se cítíte v postavení, kdy vám šéfuje vaše manželka?“

„Jak jsem se již zmínil, jsem členem pražského
Činoherního klubu. Je mi tam moc dobře, protože
ve vedení divadla i v hereckém souboru jsou fajn
lidé, kterým jde o dobrou věc. Stejně primová
parta je i v divadle PLUTO, jehož principálkou
je moje žena Jindřiška. Je obdivuhodné, že bez
jakékoliv stálé dotace je schopna divadlo udržet
v provozu. A jak se cítím jako podřízený své
paní? Naprosto skvěle. Kdo je ženatý, ten mě
jistě pochopí.“
„Co plánujete v blízké budoucnosti? Dostal
jste nějakou nabídku hrát ve ﬁlmu nebo v televizi?“
„V současné době televize NOVA točí šestnáctidílný seriál „Okresní přebor“ z prostředí
fotbalových nadšenců a odehrávající se na vesnici. Myslím, že scénář je velmi zdařilý a já dostal
roli klubového pokladníka. V dalších rolích diváci
uvidí mnoho našich skvělých herců, takže jsem
přesvědčen, že se mají na co těšit.“
„Děkuji vám za rozhovor a přeji vám ještě
mnoho dobrých rolí.“
Vladimír Šavrda

Drobné památky
Blatenska
Vysoký kamenný kříž na katastru obce
Uzenice při cestě do Chobota má kamenný
sokl a jetelovitě ukončená ramena. Podobné
kříže se vyskytují na celém Blatensku, pochází
z konce 19. století a jsou němými svědky lidové tvořivosti i ozdobou zdejší krajiny.
Foto Václav Cheníček, únor 2009

Pet
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Protinožci v Blatné
„Návštěvou manželů Yvonne a Davea Service z Nového Zélandu vyvrcholilo čtyřicetileté
dopisování a přátelství s rodinou učitele Karla
Zíky z Blatné.“
Před 40 lety jsem se jako začínající učitel
rozhodl poznat svého protinožce. Na mapě světa
ze školního atlasu jsem si nalezl opačné místo,
ležící přesně proti nám, ale zjistil jsem, že tam
je moře. Avšak nejbližší pevnina patří jižnímu
ostrovu Nového Zélandu.
A napsal jsem dopis na 1. základní školu do
nejbližšího města Invercargill a brzy jsem dostal
dopis od slečny Yvonne a tak začalo naše pen-friend přátelství.
Moje přítelkyně se časem vdala, má hodného
muže a dnes už dvě dospělé děti, je několikanásobnou babičkou a letos na jaře nám oznámila,
že se chystá s manželem Davem na cestu přes půl
světa od Číny, přes Rusko do Francie.
Přijali naše pozvání, a tak se v jejich itineráři
objevila i naše Blatná.
Ve Francii si vypůjčili Peugeota a procestovali
Německo, Polsko, Česko, Rakousko, Itálii, Švýcarsko a zpět do Francie. Celá cesta trvala přesně
100 dní, autem najeli přes 15 tisíc kilometrů,
udělali přes 3600 fotosnímků.
V posledním dopise již z domova nám děkují
a žádají, abych vyřídil poděkování též představi-

Blatná 18. prosince 2009
telům naší radnice za milé přijetí a hezké dárky,
které jim udělaly velikou radost.
Nejvíce je zde zaujal starobylý zámek, mile
je překvapilo kulturní vystoupení folklorních
tanečních souborů z Konga a Indonésie, ocenili
starého Harleye a stylovou hospůdku – muzeum
u Bryndů.
V dalších dnech se obdivovali hradu Rabí,
Strakonicům, Písku a ovšem i Hluboké. Ani nepřekvapí, že za nejhezčí město považují naši Prahu, teprve potom Paříž a ostatní města Evropy.

Ročník 20 (30)
Přestože o naší zemi už hodně věděli, překvapila je krása naší přírody a zvlářtě pak množství
památek a naše kulturní prostředí vůbec.
Obdivovali naše lidové taneční a pěvecké
soubory na folklorním festivalu v Písku, velice je
zajímalo dudácké muzeum v Strakonicích a oceňovali bohatý kulturní život v našich městech.
Trochu nám závidí naše historické tradice
rodinné i národní, moc jim chutnala naše jídla
a ovšem naše výtečné pivo.
Na závěr ujišťují, že budou s láskou vzpomínat
na návštěvu v Blatné a Českou republiku.
Karel Zíka

Blatná, 24. 8. 2009 - Dave a Yvonne Service návštěvou na radnici v Blatné. Přijal je Mgr. Bohuslav Navrátil
a Bc. Jana Dolejšová.

A� št�stí, pohoda a pevné zdraví
Vás provází nejen
v �ase váno�ním,
ale i po celý rok 2010.

Blatenská firma Elektromontáže
spol. s. r. o. byla vyhlášena
podnikatelem roku 2009

P�ejí maminky a d�ti
z MC Kap�ík Blatná
__________________________________

„Významný podnikatel“ podnikatelský subjekt z Blatné, konkrétně ﬁrma

V dob� váno�ních svátk� bude MC otev�eno pouze
28.12.

Program na leden 2010

Pravidelný program

PO: 8:30 - 11:30 program 9:00 – 10:30
15:15 - 16:00 Kap�íkova flétni�ka
ÚT: 8:30 - 11:30 d�ti 0 – 12 m�síc� (cvi�ení pro mimi 10:00 – 10:30 )
14:30 – 15:30 hodin – Šikovné ploutvi�ky
ST: 8:30 - 11:30 program 9:00 – 10:30
15:00 – 17:00 volná herna (pro d�ti do 6 let)
�T: 8:30 - 11:30 volná herna
15:30 – 16:15 Angli�tina s Kap�íkem
16:30 – 17:30 Angli�tina pro opravdové i falešné za�áte�níky

P�edb�žný program na pond�lí a st�edy

4.1. – Padá sníh
6.1. – T�i králové
11.1. - Sn�ží – sá�kujeme
13.1. - Sout�ž o nejhez�í rukavi�ku
18.1. – Vyrábíme sn�hulá�ky
20.1. – Kap�íci vyráb�jí kap�íka
25.1. – Výroba masek na maškarní
27.1. – Peka� pe�e housky

Na úterý 12.1.2010 je svolána valná hromada MC Kap�ík
- v MC od 20.00hod, zváni jsou všichni �lenové MC Kap�ík
Blatná

V soutěži Jihočeské hospodářské komory skvěle zabodoval v kategorii
Elektromontáže spol. s. r. o. Tato společnost se dostala na samé čelo
žebříčku v opravdu tvrdé konkurenci. Nominována byla živnostenským
odborem Městského úřadu Blatná. „ Firma splnila všechna předepsaná
kritéria, jako byl kupříkladu sponzorský přínos místním společenským
a sportovním událostem, podpora životního prostředí a jiné“, vyjádřila
se k danému tématu vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Blatná
Marie Mikyšková.
František Rubáš, jeden ze dvou spolumajitelů ﬁrmy, byl tímto faktem
příjemně překvapen: „ Byl to nádherný pocit, když jsme se dozvěděli, že
jsme byli vyhlášeni jako významná ﬁrma. Do soutěže se zapojila dlouhá
řada podnikatelů a ﬁrem, nebylo lehké jim konkurovat. O to cennější pro
nás tenhle titul je!“
Blatenská ﬁrma byla založena roku 1994 jako společnost Uhlík
a Rubáš Elektro. V roce 2001 došlo ke změně názvu na Elektromontáže
spol. s. r. o.
Blatná měla v soutěži Jihočeské hospodářské komory ještě jedno želízko v ohni. Byl jím populární cyklistický cestovatel a spisovatel František
Šesták z Blatné. Ten byl nakonec vyhlášen „Významným rodákem roku
2009“. Aby toho nebylo málo, do třetice získal titul „Významný živnostník
roku 2009“ umělecký sklář z Bělčic Václav Vlasák.
Vladimír Šavrda
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MERHAUT Zdeněk

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

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

,,Style“

K A DE Ř N IC T VÍ
Oznamuji, že od 4.1.2010 opět
nabízím své kadeřnické služby!
Objednávat se můžete již nyní na

tel.777878292.

Dagmar Schollerová 777878292
Veronika Hudačeková 777628422
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

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

NEJDOU VÁM CIZÍ JAZYKY,
NEMÁTE ČAS SE JE UČIT ?
NETRAPTE SE!
PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY a
E-mailové KURZY—ANGLIČTINA/
FRANCOUZŠTINA
MICHAELA ZACHOVA
Tel: 606 519 359;
e-mail: michaela.zach@email.cz

Prodej konzumních brambor
odrůda Arnova (B) 6 Kč/kg
doprava do Blatné zdarma

mobil: 776 22 70 25
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INTERNET

BEZDRÁTOVÉ PIPOJENÍ DATOV A ASOV NEOMEZENÉ

Nabízíme:
- bezplatnou realizaci jakéhokoliv pipojení pro objednávky do 31.1.2010
- žádné limity na stahovaná data ani jiná omezení nap. FUP, DDDL
- pi pechodu od konkurence je pepojení a 3 msíce provozu zdarma
- spolehlivý provoz - rychlý a levný servis, technická podpora
- krátké odezvy pro hraní online her
- možnost úpravy tarif dle pání zákazníka
- bezproblémové pehrávání videa z internetu

MSÍNÍ PLATBA
zvolená
cena K
rychlost pipojení vetn DPH
512 kbit/s
200
2 Mbit/s
290
4 Mbit/s
345
8 Mbit/s
450
12 Mbit/s
583
15 Mbit/s
690

Další informace na : www.konet.cz
Telefon: 602 304 250 KORBEL 602 649 555 JELEN E-mail: info@konet.cz
Volejte, pište, pošlete e-mail

Hezké chvíle
s angličtinou!
Výuka angličtiny
konverzační metodou.

Kurzy pro začátečníky, pokročilé, konverzace, příprava na maturitu, základy business English.
Kurzy pro děti od 10 let.
Skupiny max. 6 účastníků, individuální přístup, vlídné
zacházení.
Začátek kurzů, přihlašování
4.1.2010.
Výuka na adrese: Luboš Vinš, Na
Obůrce 418, Blatná
tel: 732 37 47 58,
e-mail: lubos.vins@seznam.cz

VÁNOČNÍ STROMKY
Prodej denně!

V. Hanzlík, Tchořovice 31

Tel.: 776 335 239

Kapela „Křečový žíly“ Vás zve na vánoční večírek, který se
koná v sobotu 19. 12. 2009 od 20.00 hod. v hospodě „U Datla“.
Přijďte s námi posedět u zlatavého moku a naší muziky.

TELEVIZNÍ ANTÉNY
– MIROSLAV KOUBEK

- měření signálu, instalace indiv. a společných TV antén
- prodej antén. zesilovačů, setoboxů a příslušenství
- prodej a instalace satelitů a dekódovacích. karet

telefon: 383 423 179, 724 130 630

Ročník 20 (30)

VÝŠKOVÉ PRÁCE
S MOTOROVOU
PILOU

Martin Povr

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

Blatná 18. prosince 2009
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VETERINÁRNÍ ORDINACE

MVDr. Marie Cízová, Hudčice 83, tel. 607 757 109
MVDr. Jiří Šole, Bohmova 451, Blatná, tel. 603 541 555
Olga Vajnerová, Sedlice 150, tel. 722 806 749
Oznamují přemístění veterinární ordinace 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

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.

Výtvarná dílna

Každé pondělí od 16hod do 18hod.
Přijďte si vyzkoušet malování na textil.
Nemusíte umět malovat. Stačí, když si přinesete bavlněné tričko, tašku,
polštářek nebo dečku.
Přihlášky v DDM Blatná.
Cena kurzu 150Kč.
Info: tel: 383 422 134, ddmblatna@iol.cz, Palackého 652, 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

● 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

…kvalita�ze
zem��bavlny�…
tel.�605�247536
Pond�lí,St�eda 10.00 - 12.00 14.00 - 16.00 h.
Pátek 10.00 - 12.00 h.

povle�ení standard

������489,00�K�

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

výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří

CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE
MUDr. Chvalové

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

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

�

�
�
�
�

��
��
��
��
��
��
��
��

�����������

�

�

�

��������

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

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

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

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

Ročník 20 (30)

Blatná 18. prosince 2009

ˇ
K ULTURNÍ KALENDÁR
Sobota 26. prosince – od 15,00 hod. u kostela

ŽIVÝ BETLÉM

Hraje: Kapela z Vršku

Pro představitele platí permanentní vstupenky
na sezonu 2009/10
Výstavy:
Sobota 9. a neděle 10. ledna – areál ČSCH

Výstavy:
Městské muzeum I. patro

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

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

11. ZIMNÍ VÝSTAVA

výletků holubů, králíku, drůbeže a exotického
ptactva
Otevřeno: sobota 13 – 17 hod.
neděle 8 – 12 hod.
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Městská lidová knihovna připravuje pro školy
v měsíci lednu besedu s výstavou „Do nového
roku s novou knihou“

Připravujeme na únor:
Koncert Y. Simonová a M. Drobný
– předprodej vstupenek 13.1.
Koncert KPH – Trio Arundo
Zájezdové představení

Program kina leden 2010

Leden 2010
Pátek 1. ledna – tř. J.P. Koubka 16,00 hod.

SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU

za účasti starosty města a kapely Z Vršku
vyvrcholí v 17,00 hod. NOVOROČNÍM
OHŇOSTROJEM
Pondělí 18. ledna – sokolovna 8,30 a 10,00
hod.
Představení pro MŠ a I.st. ZŠ

O CHYTRÉ PRINCEZNĚ

- pohádkový muzikál podle klasické pohádky
B. Němcové
Středa 20. ledna - sál ZUŠ 10,00 hod. a čtvrtek 21. ledna 17,00 hod.

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Čtvrtek 21. ledna – sokolovna 19,00 hod.

Populární travesti skupina SCREAMERS

se tentokrát představí v novém pořadu
„Uvolněte si, prosím“
Předprodej vstupenek od 16.12. na odd.
kultury

Čtvrtek 7. 1. ve 20:00 hod.
Drama Rumunsko, 2007, 113 minut, s titulky

4 MĚSÍCE, 3 TÝDNY, 2 DNY

/Šveda/
Cyklus - Nejen pro středoškoláky
Rumunský ﬁlm oceněný v Cannes.
Příběh dvou vysokoškolských studentek, za
éry rumunského totalismu těsně před pádem
železné opony, kdy během jednoho dne jedna
z nich podstupuje tehdy zakázaný potrat. Film je
drsnou výpovědí nejenom o těžké době ale, a to
především, o silném přátelství.
Vstupné 50,- Kč

Mládeži přístupno

Středa 13. 1. v 19:00 hod.
Drama ČR, 2009, 69 minut

KLÍČEK

/Bontonﬁlm/
Mučeníčko, to je moje potěšeníčko...
V Uherském Hradišti byla dlouhá léta velká
věznice a té věznici velel muž, který nešel pro
ránu daleko...
Vstupné 70,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Pátek 15. 1. ve 20:00 hod.
Taneční Polsko, 2009, 126 minut, s titulky

LOVE AND DANCE

/Bontonﬁlm/
premiéra
Touha tančit... Touha milovat...
„Love and Dance“ je ﬁlm, v němž se mezi
rytmem a tancem rodí láska, ve kterém první
krůčky hrdinů po parketu strhnou lavinu nečekaných událostí.
Vstupné 60,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 20. 1. v 19:00 hod.
Melodrama USA, 2009, 123 minut, s titulky
Úterý 26. ledna – zámek 19,00 hod.
Koncert KPH

Veronika BÖHMOVÁ

Mladá klavíristka
se představí skladbami
L. van Beethovena, M.
Ravela a S. Rachmaninova

JULIE A JULIA

/Falcon/
dvojprogram
Dvě kuchařky, které se nikdy nesetkaly.
O tom, jak autorka slavné kuchařské knihy
Julia Childová ovlivnila život své následovnice.
Vstupné 70,- Kč

Mládeži přístupno

Pátek 22. 1. ve 20:00 hod.
Akční, dobrodružný USA, 2009, 158 minut,
s titulky

2012

/Falcon/

Rok 2012 je posledním rokem mayského
kalendáře a podle mnoha lidí tedy i rokem konce
světa. A zdá se, jako by na temných předpovědích něco bylo - přicházejí náhlá zemětřesení,
hurikány, výbuchy sopek. Na Zemi vypuká
panika a hlavní hrdinové musejí zjistit, co svět
doopravdy čeká.
Vstupné 75,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 27. 1. v 19:00 hod.
Romantická komedie USA, 2009, 96 minut,
s titulky

MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH

/Bontonﬁlm/
premiéra
V okouzlující romantické komedii Můj život
v ruinách najde turistická průvodkyně Georgia
(Nia Vardalos - hlavní hvězda komedie Moje
tlustá řecká svatba) sama sebe i opravdovou lásku
právě ve chvíli, kdy to nejmíň čeká.
Vstupné 60,- Kč

Mládeži přístupno

Pátek 29. 1. ve 20:00 hod.
Milostný, drama ČR, 2009, 110 minut,

3 SEZÓNY V PEKLE

/Falcon
Dokud sníš, nejseš mrtvej. Píše se rok 1947
a doba přeje smyslnosti, extravaganci, humoru
a nekonečnému očekávání. Ivanu Heinzovi, pohlednému Dandymu a vtipnému provokatérovi
je právě devatenáct. Utíká z domova, aby se
vydal na nekonvenční pouť oslavující svobodu
a umělecké ideály
Vstupné 75,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné
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Po čertech dobrý
HOKEJBAL
v pátek 4.12.2009 začínal trénink mladších
žáků jako obvykle rozcvičkou a rozběháním
v parku. Ovšem po návratu čekalo na malé „datlíky“ překvapení v podobě čertovského týmu
„Belzebubs Blatná“, který přijel sehrát přátelské
utkání s našimi hráči.
Funkce rozhodčího se ujal trenér Pavel Kareš
a po krátkém pohovoru s oběma kapitány zahájil
utkání. Datlíci začali velmi aktivní hrou a rychle
si připravili několik šancí, ovšem hbitost a rychlost čertic v týmu „Belzebubs“ zařídila gólovou
nahrávku, kterou čert „Fujtajksl“ se štěstím proměnil. Po inkasovaném gólu se Datlíci nevzdali
a ještě přidali na své aktivitě. Během první třetiny
vstřelili tři góly a ujali se vedení 3:1. Přestávka
byla pro čertovský tým chvilkou pro načerpání
energie a sil. Někteří použili výborný svařák,
někteří inhalovali čertovské tyčinky a někteří
dělali obojí. To už ale začínala druhá třetina.
Čerti museli napnout všechny síly, aby vyrovnali
dvougólovou ztrátu. Díky pekelnému nasazení
celého čertovského týmu se podařilo vyrovnat.
Před koncem druhé třetiny Datlíci zaveleli k útoku
a vstřelili pekelníkům ještě jeden gól a ujali se
vedení 4:3. Druhá přestávka se lehce protáhla.
Čertovské mužstvo muselo ošetřovat zraněného
čerta „Zimotřasa“, který byl během druhé třetiny
zákeřně napaden malými datlíky. Zůstal bezvládně
ležet na zemi a nebyl schopen pohybu. Zde se projevila neobjektivnost hlavního rozhodčího, který
čerta ještě vyloučil za simulování. Třetí třetina
začala přesilovkou domácích datlíků, ovšem bez
gólového efektu. Čerti zahájili ofenzívu a rychle
vyrovnali skóre na 4:4 a následně se ujali vedení

Blatná 18. prosince 2009
5:4. To už se blížil konec zápasu a nervozita na
obou střídačkách stoupala. Čert „Trepifajksl“,
který toužil po tom vstřelit si svůj první gól, se ujal
míčku a po velkém sólovém úniku vstřelil šestý
gól čertů. Ale až po velké oslavě svého gólu zjistil,
že se při hře mění strany a míček rozvlnil síťku
v čertovské brance. Díky této čertovské chybě se
skóre ustálilo na konečných 5:5. V samostatných
nájezdech dali jediný gól Datlíci a vyhráli tak celé
utkání. Až po ukončení zápasu se ukázalo, že gól
v nájezdech byl uznán neprávem. To byla poslední
řádka v knize hříchů hlavního rozhodčího. Za své
činy byl čerty popaden a odnesen z hřiště přímo
do pekla.
To byla krátká reportáž z naší hokejbalové
čertovské akce. Děkujeme všem účastníkům za
odvahu vstoupit do arény a porovnat svoje síly
se svými potomky. Kompletní fotogalerii najdete
na stránkách www.makofoto.cz za což děkujeme
panu Kortusovi.

Triatlonisté z SCV
Blatná
Ondřej Šejvl a Jaroslav Pudil se v celkovém
vyhodnocení jihočeského poháru stali vítězi
svých kategorií
„Teď by to chtělo bouchnout šampaňské“,
možná právě taková myšlenka prolétla hlavami
dvou úspěšných triatlonistů z blatenského klubu
SCV Ondřeje Šejvla a Jaroslava Pudila / oba ze
Strakonic /, když na stupních vítězů v kulturním
domě v Dubném u Českých Budějovic přebírali
z rukou organizátorů slavnostního vyhlášení
jihočeského poháru v triatlonu 2009 mistrovské
poháry. Na oddílové konto tak přispěli dalšími
velice cennými „úlovky“.
Ondřej Šejvl neskrýval po průběhu sportovního ceremoniálu svoji radost: „Pro mě je
tohle umístění o to významnější, že triatlonová

Ročník 20 (30)
sezóna 2009 byla
moji premiérou.
Předtím jsem dlouho závodně plaval,
což mi výrazně pomohlo při orientaci
na tenhle sport“,
vysvětloval. Ondřej zvítězil v kategorii juniorů M 1
/ 16- 19 let /. Celkově obsadil hezké
20. místo.
Jaroslav Pudil z SCV Blatná
Jaroslav Pudil
s pohárem za 1. místo v kat.
se nespokojil s mi40-49 (vpravo).
strovským titulem
v kategorii veteránů / 40- 49 let /, pro „nášup“
si došel i v celkovém pořadí, kde skončil třetí.
„Já jsem letos soustředil veškeré své síly na Mistrovství Evropy, kde se mi podařilo vybojovat
bronz. To ostatní jsem zase tak moc neřešil, proto
mě hřeje u srdce, že jsem uspěl i v Jihočeském
poháru a to hned dvakrát. Nebylo to všechno
vůbec snadné, občas jsem si pěkně „hrábl“ na
dno“, vyjádřila se následovně sportovní hvězda
SCV Blatná, která i v minulosti sbírala tituly jako
houby po dešti.
Dění v kulturním domě sledoval i další reprezentant SCV Blatná Pavel Ira z Radomyšle, který
letos vinou úporných bolestí zad musel většinu
závodů vynechat. To, co objel, mu stačilo na desátou pozici v kategorii / 40- 49 let / a 33. příčku
v celkovém žebříčku.
Chyběl zde čtvrtý strakonický triatlonista
z SCV Blatná Jiří Kahuda- v kategorii 30- 39 let
šestý a celkově dvanáctý.
Jihočeského poháru v triatlonu se letos zúčastnilo 147 nadšenců.
Vladimír Šavrda
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V Buzicích budou vánoční svátky
ve znamení ping – pongu, mariáše
a kulturního vyžití
Buzice - Hned čtyři akce připravují na dva vánoční svátky tamní přátelé
dobré pohody. 25. prosince se od deseti hodin dopoledne v klubu „U Čilejch“
rozběhne turnaj v ping- pongu. Den poté na tom samém místě se uskuteční
od čtrnácti hodin domácí turnaj v mariáši, hosté mohou během odpoledne
shlédnout různé ﬁlmy o Buzicích a hezky strávený den korunuje večer
vánoční posezení s živou hudbou.
Vladimír Šavrda

Obec Chlum přivítá
„ﬁchtly“. Letos už podruhé
Chlum - Letní závody „ﬁchtlů“, mustangů a babet v okolí obce se náramně vydařily. Teď se dostanou ke slovu znovu, konkrétně 27. prosince.
Sraz benzínových miláčků je u rybníka, kvaliﬁkace začíná od 9.00, naostro
se pojede v 10.30. Jede se za každého počasí.
Kontakt na pořadatele: 604/ 875 458 nebo 777/ 562 656.
Vladimír Šavrda

TRADIČNÍ HOKEJBALOVÝ
VÁNOČNÍ TURNAJ
Hokejbalový oddíl TJ Blatná Datels připravil, tak jak je již tradicí na
druhý svátek vánoční, turnaj pro registrované i neregistrované hráče. Letošní
již 11.ročník se uskuteční v sobotu 26.prosince na zimním stadionu. Přihlásit
se může kterýkoliv tým,s minimálním počtem 4 hráčů,maximální počet není
omezen. Startovné za tým je pouhých 500 Kč a navíc v ceně startovného
obdrží každý tým poukázky na teplé občerstvení. Hraje se na malé branky
s tenisovým míčkem a dle pravidel pořadatelů. Uzavírka přihlášek je do
20.12.2009 na telefonním čísle 728311599 – Daniel Málek.. Všichni zájemci
jsou srdečně zváni
DM

Závody psích spřežení se
vrátily zpátky do Škvořetic
Škvořetice- Kapitoly ojedinělé sportovní podívané v končinách Blatenska- závodů psích spřežení- se začaly psát v prosinci roku 1989. Tehdy poprvé
se na pláni za budovou škvořetického zámku ozvaly povely rozhodčího:
„ Jedna- dvě- go, go !“ a svalnatá těla psů se řítila rychlostí blesku vstříc
převážně přírodní trati. Už tehdy byla tato akce dvoudenní a hned napoprvé
se do Škvořetic sjel velký počet závodníků se svými psími miláčky ze všech
koutů republiky. Také zájem veřejnosti byl od prvního ročníku ohromný
a odezvy jen a jen kladné. Akce se stala na dlouhá léta neodmyslitelnou
součástí společenského dění ve Škvořeticích a atraktivita stále narůstala. „
Důležité bylo, že jsme zde měli úžasné zázemí v podobě místního zámku“,
vzpomíná hlavní pořadatel a donedávna také aktivní závodník Štefan Lacko ,
„ Tady mohli účastníci nocovat, také se tu pro ně vařilo. Měli prostě zajištěn
veškerý komfort, podmínky byly parádní.“
To všechno bohužel skončilo, když byl vydán zámek restituentovi a železniční učiliště, které zde sídlilo, muselo „ vyklidit pole“. Štefan Lacko
proto našel na několik příštích let náhradní lokalitu za nedalekou Sedlicí.
Po dohodě s představiteli města a majiteli rekreačního zařízení „ Pilský
mlýn“ se akce přesunula sem. Loni se ale tady jely psí závody naposled.
Rekreační zařízení bylo uzavřeno, započaly stavební práce a tak, jako se
pachatel vrací na místo činu, Štefan Lacko se se svým podnikem vrátil letos
zpět do rodných Škvořetic, a tak by to mělo s největší pravděpodobností
zůstat i v budoucnosti.
Pravdou je, že letošní 21. ročník závodů psích spřežení byl o poznání
skromnější a ochuzenější. Protože musel být závod startován poměrně
daleko od zámku a milovníci severského sportu museli nocovat ve svých
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karavanech, už to prostě nebylo ono. Navíc i počet závodníků byl nízký. „
Dohromady i s dětmi se tu prezentovalo jedenatřicet účastníků“, poznamenává Štefan Lacko , „ Na vině jsou ale organizátoři předešlého závodu, kteří
vybrali pro závodící patnáctikilometrovou trasu vedoucí jen po asfaltu. Tam
se zranilo mnoho psů- strhali si kůži z tlapek až do krve a na našem závodě
tudíž nemohli startovat. Přišli jsme minimálně o patnáct až dvacet dalších
zájemců.“ Letošní škvořetický okruh měřil osm kilometrů a dvě stě metrů:
„ Příští rok ho chceme prodloužit na rovných patnáct kilometrů“, dodává
Štefan Lacko.
Podívanou jako z románu Jacka Londona s napětím a nadšením sledovalo
ale stejně jako za starých časů početné obecenstvo, rozmístěné po nejatraktivnějších úsecích trati. Všichni s radostí kvitovali, že se tahle akce vrátila
zpátky do Škvořetic. Během dvoudenních přeborů nedošlo k žádnému úrazu
ani nehodě, počasí také nebylo nejhorší, takže se derniéra romantického
severského představení přece jen docela vydařila.
V neděli po obědě došlo ke slavnostnímu vyhlášení výsledků, kdy byli ,
jak velí tradice, spolu se svými pány odměněni i čtyřnozí hrdinové. Pořadí
v jednotlivých kategoriích bylo následující: Kategorie A1- jediný účastník
Milan Čurda / osmispřeží /, Kategorie BKJM- 1. Tomáš Lorenz, 2. Luboslav
Šrámek, 3. Miloš Semrád / muži- kolo+ jeden pes /, Kategorie BKJW- 1.
Martina Štěpánková, 2. Eliška Hromková, 3. Anna Rožňová / ženy- kolo+
jeden pes /, Kategorie C- 1. Jana Zetková, 2. Václav Zetek / čtyřspřeží /,
Kategorie C1- 1. Martin Škoda, 2. Miroslav Homolka, 3. Ondřej Stejskal /
čtyřspřeží – čistokrevní psi /, Kategorie CCM- 1. Jan Jirák, 2. Zdeněk Dolejš
/ běžec se psem /, Kategorie SC1- 1. Pavel Ženíšek, 2. Jiří Šrámek, 3. Lucie
Pospíšilová / koloběžka a pes /, Kategorie SC2- 1. Michal Ženíšek, 2. Jiří
Strnad, 3. Vlastimil Keltner / koloběžka a dva psi /, Kategorie Děti- 1. Jan
Tříska, 2. Eva Fialová, 3. Anička Burdová. Celkově se umístil na třetím místě
Tomáš Lorenz, stříbro připadlo Michalu Ženíškovi, absolutním vítězem se
stala Martina Štěpánková.
Jako kulturní doplněk závodů psích spřežení byl uspořádán ve škvořetickém kulturním domě Country bál. Stejně jako tomu bylo vždycky
v minulosti.
Vladimír Šavrda

Poděkování
Tělovýchovná jednota Sokol Lnáře, Mikulášská nadílka a čertovský
rej.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se účastnili na této akci.
Věřím, že se Vám všem líbilo a nikdo nelituje své cesty k návštěvě nádvoří
lnářského zámku, kde tato akce probíhala. Hojná účast je pro nás výzvou
k uspořádání dalších akcí pro děti v naší obci.
Proto děkuji majitelům lnářského zámku, rodině Vaníčků, kteří nám
umožnili v tomto historickém prostředí tuto akci uskutečnit, správci zámku
ve Lnářích panu Miroslavu Uriánkovi, který připravil stromeček, zajistil
hudbu a efektně osvítil prostory zámeckého nádvoří. Dětem z místní školy,
které nám připravily krásné ozdoby na stromeček, také personálu „Restaurace
Na zámku“, který zajistil občerstvení jak pro děti, tak pro dospělé.
Nemohu zapomenout také na aktéry, kteří Vás přišli pobavit ať to byli
andělé s Mikulášem a nebo čtveřice čertů.
Ještě jednou velké díky a příští rok snad zase na lnářském zámku nashledanou.
Za TJ Sokol Lnáře předseda Krejčí Václav
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