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Čtrnáctideník                                                                                                                                     Cena 7,- Kč

Pátek 11. 6.
20.00 Bavorovský palác: slavnostní zahájení, obrázky ze Švýcarská,   
 hudba
 projevy oficiálních hostů
 koncert Guarneri trio Prague – klavír,   
 housle, violoncello

21.30  nádvoří zámku: film „Švýcarky v Čechách“, režisér
 Bernard Šafařík
22.00 film „Psí dostihy“ (Hunderennen),
 hraje P. Landovský, režie B. Šafařík
 

Sobota 12. 6.
 na nádvoří   uvnitř  v parku

10.00 školy Blatná   otevření výstav  soutěže
10.30 společenské tance
 taneční škola AD Praha
11.00     beseda „O výchově
     k občanské   hry
     společnosti“ –
     Bavorovský palác
     (před začátkem divadelní
     představení dívek
     z Domova PETRA v Mačkově)

11.30 výroba sýra

13.30   společenské tance
 taneční klub Čtyřlístek
 ze Strakonic
14.00     setkání s malířkou Berthou
     Safarik - Rejtův palác
15.00      sázení stromu
15.30     přednáška a ukázky
     „Švýcarská gastronomie“
16.00     film „My a Matterhorn,
     Matterhorn a my“ a beseda
     s režisérem 
     Bernardem Šafaříkem

17.00  kapela „Z vršku“ 

18.00     setkání s Ladislavem
     Maria Wagnerem
  a jeho dcerou Barbarou u jejich 
  výstavy v Bavorovském paláci
18.30     vyhodnocení soutěže 
             „Matterhorn“

19.00     „Surprise band“ z Roggwilu
              kapela „Z vršku“ 

Po celý den ochutnávky vín, otevřené výstavy, prezentace a prodej švý-
carských jídel a výrobků, hry a soutěže v parku

Neděle 13. 6.
 na nádvoří uvnitř  v parku

10.00 mažoretky Prezioso výstavy  soutěže
     hry

10.45   divadlo - pantomima
 „Služebníci lorda Alfréda“

11.00  beseda „Voda, čistota
  vody, povodně“

11.30   kapela „Z vršku“
 „Surprise-Band“  z Roggwilu

13.00 divadlo - pantomima
 „Služebníci lorda Alfréda“

14.00 Blatenské mažoretky,
 taneční klub Kristýny
 Strnadové
14.45    přednáška – 12 nejlepších   
  turistických tras
  ve Švýcarsku

15.00 kapela „Z vršku“
 „Surprise-Band“  z Roggwilu

Po celý den stánky, prodej, ochutnávky vín, ochutnávky pokrmů, 
prezentace švýcarských firem a turistiky, promítání filmů

Švýcarský víkend na zámku Blatná - program

Švýcarský víkend se koná pod záštitou Švýcarského velvyslanectví a Města Blatná a za podpory 

Jihočeského kraje, Obchodní komory Švýcarsko – ČR, Switzerland Tourism a Interhome. 

Za nezištnou pomoc a podíl na programu děkujeme blatenským školám, Domovu PETRA Mačkov, partnerskému 

městu Roggwil, Tanečnímu klubu Čtyřlístek, všem mažoretkám TJ Sokol Blatná, manželům Šafaříkovým,

Mistru Wagnerovi a všem účastníkům besed.

Občanské sdružení Nobiscum Humanitas
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 KTUALITYA

LÉTO I PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ

NEJKRÁSNĚJŠÍ LOUKOU JE LOUKA 

ČERVNOVÁ

 Po letošním poněkud chladnějším jaru 

přichází ČERVEN, měsíc letního slunovratu, 

kdy se dny začínají pomalu krátit a nadchází 

tolik očekávané LÉTO. Asi nás všechny zajímá, 

zda červen bude také tak deštivý jako květen. 

Medardova kápě- čtyřicet dní kape, není příliš 

optimistická. S červnovými dešti se trápili naši 

předkové již od pradávna, což nám napovídá také 

lidová pranostika:

- ZHNĚDNE-LI SENO OD DEŠŤŮ, I TAK 

BUDE MLÉKO BÍLÉ.

- SENO SE USUŠÍ I VE VODĚ, OTAVU(-

druhá tráva) MUSÍŠ NA HRÁBÍCH.

- KDYŽ O BOŽÍM TĚLE (21. – 24.6.) 

ZMOKNOU NA OLTÁŘI  VĚNEČKY, ZMOK-

NOU NA LUKÁCH I DĚVEČKY.

- SV. JAN KŘTITEL DEŠŤŮ JE CTITEL 

(24. 6.).

SVATOJÁNSKÉ BYLINY

  Dnem sv. Jana Křtitele končí sběr léčivých 

bylin. Nezapomeňte, že později ztrácí magickou 

moc!

Informace 
z SOŠ 
Blatná

Střední odborná škola Blatná, V Jezárkách 
745, informuje případné zájemce, že se uvolnilo 
několik míst pro přijímání ke studiu od 1.9. 2010 
do všech tří studijních oborů. Detaily jsou uve-
deny na webu školy  www.blek.cz  nebo se lze 
informovat přímo v SOŠ Blatná ( skola@blek.cz   
nebo tel. 383412211 ). Ve škole se vyučuje elek-
trotechnický obor (26-41-M/01 Elektrotechnika) 
se ŠVP Elektronické počítače („školní vzdělá-
vací program“ je zaměřen zejména na hardware 
počítačů), dále další „počítačový“ informatický 
obor (18-20-M/01 Informační technologie) se 
ŠVP Informatika v ekonomice, který je zaměřen 
zejména na software s menším podílem techniky, 
a  rovněž tradiční ekonomický obor (63-41-M/02 
Obchodní akademie) se stejnojmenným ŠVP 
Obchodní akademie. 

Nově přijatí žáci nahradí absolventy, kteří po 
úspěšném vykonání maturitních zkoušek převza-
li maturitní vysvědčení dne 21.5.2010 v obřadní 
síni blatenského zámku. 

O mezinárodních kontaktech žáků SOŠ 
Blatná se můžete dočíst v mnoha minulých 
číslech Blatenských listů a další informace ještě 
přibudou, aktuálně z cesty na polskou partner-
skou školu počátkem června. Další zajímavostí 
je internetový přenos z hnízdění poštolek na 
balkónu budovy domova mládeže SOŠ Blatná. 
Odkaz na webkameru najdete na webu školy 
www.blek.cz v aktualitách (pravá část stránek) 
nebo na webu ZO ČSOP Blatná (  www.csop-jc.
org/blatna ), blatenští ochránci přírody přenos 
zajišťují společně s žáky a zaměstnanci SOŠ 
Blatná. Kolem poloviny června se šest mladých 
poštolek z SOŠ Blatná rozletí do světa podobně 
jako před nimi dalších téměř devadesát nových 
absolventů školy. Všem přejeme do dalšího 
života hodně štěstí, zdraví a úspěchů.   

P.P.

Výstava Františka Doubka v blatenském muzeu
Výstava Františka Doubka – pedagoga, malíře a grafika, dává nahlédnout do rozsáhlé výtvarné 

tvorby autora žijícího v Písku. Jeho doménou je především precizní kresba a grafika, je známý též 
jako ilustrátor knih. Na výstavě v Blatné představuje kresby měst a erbů, tvořených pro něho charak-
teristickou tenkou linkou. Jeho díla v této oblasti značně přispěla k renesanci české heraldické školy. 
Výstava je přístupná denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin a potrvá do 15. srpna tohoto 
roku a je uspořádána v souvislosti s autorovým kulatým životním jubileem.

Pet

F. Doubek: Kresby z cyklu Krumlovské dominanty

A co říkají červnové bouřky?

- ČASTO-LI SE V ČERVNU HROM OZÝ-

VÁ, KALNÉ LÉTO POTOM PŘICHÁZÍVÁ.

- HŘMÍ-LI  V ČERVNU, BUDE PĚKNÉ 

OBILÍ.

- HŘMÍ-LI, KDYŽ SLUNCE V RAKU STO-

JÍ ( 22.6. – 22.7.), TU SEDLÁK VELIKÝCH 

SUCH SE BOJÍ.

- ČERVNOVÉ VEČERNÍ HŘMĚNÍ – RYB 

A RAKŮ NADĚLENÍ.

- KDYŽ NA JANA KŘTITELE HŘMÍ, 

VŠECHNY OŘECHY SPADAJÍ A KDYŽ JE 

PĚKNÁ SVATOJÁNSKÁ NOC – BUDE JICH 

DOST A DOST

BĚLČÍCKÉ SKLO – najdete opět v nabídce 

našich prodejen.

NÁŠ TIP NA KVĚTEN : novinka v nabídce 

– keramické hrnečky s pomněnkami .

ŠVÝCARSKÝ VÍKEND na blatenském 

zámku již tuto sobotu a neděli!

RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI  proběhnou 

o příštím víkendu 19. a 20.6. v centru města 

s bohatým programem.

Pozvánka na výstavu

HLEDÁNÍ ZDRAVÉ DUŠE

Výstava otevřeně vypovídá o boji s rakovi-

nou. Vernisáž se uskuteční 12.6.od 17.00 hodin 

v sále kulturního domu U LABUTĚ V MYŠTI-

CÍCH. Hudební doprovod – kytarista MATĚJ 

RAK. Umělecká záštita – malíř JIŘÍ KARMA-

ZÍN. Výstava potrvá do 10.7. 2010 denně mimo 

pondělí od 14.00 – 18.00 hod.
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Poděkování
Dne 4.6.2009 proběhl na zimním stadionu  

3.  ročník akce „Bavíme se společně“, kterou 
pořádalo Sdružení rady rodičů a přátel ZŠ 
J.A.Komenského v Blatné.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, 
kteří naši akci podpořili, především TJ Blatná 
za pronájem zimního stadionu, Technickým 
službám Blatná, panu Havlovi za zajištění 
občerstvení a samozřejmě soutěžícím a peda-
gogům, kteří vystoupení připravovali. Finanční 
prostředky z dobrovolného vstupného budou 
použity na  mimoškolní aktivity dětí ZŠ. 
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Přátelská pomoc
V týdnu od 7. června pořádal polský senát a sejm ve Varšavě 

vzpomínkovou slavnost a konferenci na počest 20. výročí přijetí 
daru amerického kongresu. Ve Varšavě byli za účasti velvyslance 
USA, nejvyšších představitelů polského sejmu a senátu a dalších 
ososbností oceněni hlavní aktéři tehdejší pomoci. Pozváni byli 
i zástupci parlamentů dalších postkomunistických zemí, které 

Co všechno bude na 
Švýcarském víkendu

Hned první večer bude velkolepý: Koncert Guarneri trio Prague slibuje 
mimořádný zážitek. Guarneri trio vytvořili v roce 1986 tři talentovaní umělci 
– houslista Čeněk Pavlík, pianista Ivan Klánský a Marek Jerie, který hraje 
na cello. Velmi brzy dosáhli mnoha úspěchů a stali se žádanými na celém 
světě. Hráli na hudebních festivalech a koncertech v Londýně, Paříži, Praze, 
Madridu, Ženevě, Hamburku a podnikli úspěšná turné po Evropě, Australii, 
USA, Kanadě a Jižní Africe.

Hrají skladby světových komponistů Beethovena, Mendelssohna, Šosta-
koviče, Dvořáka, Schuberta, Mozarta a dalších.

Název jejich tria vznikl podle jména tvůrců obou strunových nástrojů. 
Čeněk Pavlík hraje na housle od Guarneri del Gesú z legendárního souboru 
Luigi Tarisio z roku 1735 a cello Marka Jerie pochází od Andrea Guarneri 
z roku 1684.

Po koncertu budeme mít možnost vidět dva filmy režiséra Bernarda 
Šafaříka, který žije ve Švýcarsku. První je dokumentární krátký snímek 
„Švýcarky v Čechách“ a následovat bude hraný film s Pavlem Landovským 
„Psí dostihy“. 

Na závěr večera je připravena noční prohlídka zámku s překvapením.
V sobotu a v neděli bude program začínat vždy v 10.00 hodin. Uvidíme 

vystoupení dětí ze základních škol, mažoretky, společenské tance, kapely 
„Z vršku“ a „Surprise band“, můžeme si poslechnout přednášky o švýcarské 
gastronomii, o nejkrásnějších turistických trasách ve Švýcarsku, ochutnáme 
švýcarské sýry, čokoládu, vína a další dobroty, navštívíme výstavy Ladislava 
Marii Wagnera a jeho dcery Barbary, švýcarské malířky Berthy Safarik, 
historických švýcarských plakátů, ukázek ze života národnostních menšin 
ve Švýcarsku a výstavu „Švýcarskem po stopách změn klimatu“ s kvízem.

Pro děti i dospělé bude bohatý program i v parku, kromě různých drobných 
her si budete moci vyzkoušet, jste-li stejně dobrými lukostřelci jako Vilém 
Tell a také vyzkoušet své horolezecké umění na „Severní stěně Eigeru“. 
Můžete se svézt na koni, v kočáře a zkusit podojit krávu.

Jedním ze zlatých hřebů programu bude ukázka výroby pravého švýcar-
ského horského sýra, kterou předvede Doris Windlin podle tradice převzaté 
od rodičů.

Přijďte, budete přátelsky přivítáni!
Blanka Malinová

tenkrát ustavovaly své demokratické instituce. Za komunistických 
vlád byly informace nejen nedostupné, jejich šíření bylo mnohdy 
i trestáno. Proto byl dar, organizovaný Frost- Solomon Task Force 
a sestávající  jak z technického vybavení parlamentů počítači, ko-
pírkami a dalším zařízením, tak z vyškolení poslanců i zaměstnanců 
v práci s informacemi a informačními technologiemi pro rodící se 
či obnovující se demokracie nesmírně důležitý.

Ve Varšavě se sešli jak zástupci Albanie, Bulharska, České Re-
publiky, Estonska,  Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska, Rumunska, 
a Slovenska, tedy zemí které už tehdy svou svobodu získaly, tak 
zástupci dalších zemí – Západní Afriky, Timoru, Haiti, Pakistánu, 
Mongolska, Afganistánu,Indonésie, Makedonie, Keni, Liberie,... 
které teprve demokratické instituce budují, dnes s podporou v rámci 
programu House Democracy Partnership.

Měl jsem tu čest být na počátku 90. let přitom, když se (tehdy 
ještě) československý parlament učil pracovat s informacemi a pa-
matuji se na to, s jakým obrovským osobním nasazením naši přátelé 
z Kongresu USA na tomto důležitém projektu pracovali.

Symbolické bylo datum oficielního předání pomoci americ-
kého kongresu ve Federálním shromáždění dne 21. srpna 1991, 
k výročí jiné „bratrské pomoci“  - invaze sověty vedených vojsk 
v roce 1968. 

Zdeněk Malina, tenkrát poslanec Federálního Shromáždění
Foto ze 7. 6. 2010 z polského sejmu.
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Byl jsem pověřen zahájením svatebního veletrhu v pátek 28. května večer 
vernisáží svatebních fotografií. Své fotografie dalo k disposici 11 fotografů 
a tyto budou k shlédnutí ve společenském sále zámku až do konce června. 
V průvodním slovu zhodnotila starostka Lnář - paní Stanislava Mašková 
- desetileté konání občanských obřadů na zámku. Vyřkla číslo 300, což byl 
počet zde oddaných párů, a přidala některé zážitky zpoza oddacího stolu. 

Přidal jsem také svůj největší zážitek, a sice vzpomínku na noční svatbu, 
která byla tou nejzajímavější svatbou za dobu mého desetiletého působení na 
zámku. To se psal rok 2004. V červnu toho roku zde v rámci noční prohlídky 
vystupovala šermířská skupina Exheredis z Pardubic. Měla nastudovánu 
epizodu o zámeckém strašidle – duchu ředitele Kreibicha, který nechal 
v roce 1771 tvrdě potlačit selskou vzpouru. Sedláka Halaburdu – vůdce 
vzbouřenců - hrál jistý Pavel Jurák. Podle scénáře byl za svůj čin v zámecké 
zahradě „zastřelen“. Po představení za mnou přišel s tím, že by chtěl mít 
svatbu na zdejším zámku někdy v září. V září přitom měla být repríza této 
hry. Napadlo mne, spojit obé - začlenit svatbu do scénáře - a Pavel s tím 
kupodivu souhlasil. Dohodli jsme se, že při repríze vběhne na scénu jeho 
jak divadelní, tak i skutečná snoubenka Markéta, a začne zaň orodovat. 
Připomene Kreibichovi, že podle Starého zákona ten, kdo chce vstoupit ve 
svazek manželský, nesmí být popraven. Kreibich vyhoví pod podmínkou, 
že svatba bude ještě dnes večer. Tak se i stalo. Někteří návštěvníci si dodnes 
myslí, že svatba byla jen hraná. Nebyla! Manželé Jurákovi dnes mají 2 děti 
a na svoji zdramatizovanou svatbu stále v dobrém vzpomínají. 

V další diskusi přidali někteří fotografové střípky ze své praxe: Paní 
Kamila Berndorffová  přiblížila indické svatby, pan Demela popsal zážitek 
z jedné venkovské svatby, kde ženich místo slavnostního „ano“ stále opako-
val „ne“ a Ing. Kortus hovořil o snoubencích, kteří se rozhodli udělat obřad 
o hodinu dřív, aniž by jej jako fotografa informovali. Na místo činu přišel, 
když oni šli proti němu již jako manželé a absenci fotografa si v rozpoložení 
vůbec neuvědomili. 

To hlavní přišlo v sobotu: módní přehlídka. Krásné dívky s pečlivě na-
cvičenými kreacemi ve svatebních šatech pod freskou antického božstva ve 
velkém sále Zámku Lnáře.  To byl zlatý hřeb akce, která vznikla souhrou tří 
pořádajících institucí: Svatebního salonu Svatava, Blatenských mažoretek 

a správy Zámku Lnáře.  Salon Svatava poskytl šaty nejen pro nevěsty a že-
nichy, ale také pro dámský svatební doprovod a družbu. Paní Dana Strna-
dová - vedoucí Blatenských mažoretek - nacvičila se svými svěřenkyněmi 
podívanou, jakou Zeus s Hérou z nástropní fresky ještě neviděli. Nejednalo 
se o akci ryze reklamní, jak by mnohému mohlo připadat, ale o akci vysoké 
kulturní a společenské hodnoty. Není obvyklé, aby při prezentaci např. 
polohovacího křesla, diváci spontánně tleskali a občas i slzeli dojetím, jako 
tomu bylo při této prezentaci nevěst-mažoretek a zejména, když se objevily 
s mládenečky, z nichž nejmladšímu byly pouhé 3 roky. 

V sobotu byl zámek otevřen od 10 hodin. V přízemí, ve společenském 
sále, mohli návštěvníci shlédnout výše zmíněnou výstavu fotografií, v recepci 
si pak zakoupit suvenýry, získat veškeré informace o programu a nechat se 
pohladit po duši paličkovanými krajkami paní Hany Lukášové. V levém 
křídle se prezentovala firma zpestřující svatby ohňostroji a pyrotechnikou, 

První svatební veletrh na Zámku Lnáře 28. - 29. května 
2010 očima bývalého kastelána
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proti ní květinářství s dekoracemi stolů. Hudbu na nádvoří zajišťovala 
skupina Profil. Volně přístupný byl interier kaple Sv. Josefa, kde se pořádají 
církevní svatební obřady.  

V prvním poschodí - v salonku svatebního apartmá - bylo klenotnictví 
a modeling nehtů. Ve  svatebním sále se prezentovaly služby kadeřnické, 
vizážistické, šperkařské a dekorační. Kvalitu kadeřnických a vizážistických 
služeb si návštěvnice mohly na vlastní kůži vyzkoušet. Jemné tóny houslí 
a kytary v podání Komorního strunného dua manželů Srnkových z Volyně 
přitahovaly stále víc a víc návštěvníky do velkého sálu. Tam v 11, 13 a 15 
hodin předváděly blatenské mažoretky a dívky z tanečního klubu nejprve 
společenské šaty svatebního doprovodu, poté šaty nevěst a bílé šaty drůžiček. 
Slušelo jim to znamenitě, zejména, když se po jejich boku objevil ženich, či 

mládenec z řad členů tanečního klubu Kristýny Strnadové. Největší aplauz 
sklidil nejmenší  mládeneček.

Freskovou chodbou se návštěvníci dostali k růžovému salonku, kde se 
prezentovala firma zajišťující komplexní svatební služby. Tato firma měla 
před zámkem přistaven „automobil-jezevčík“ – limuzínu Chrysler 300, 
a v zahradě venkovní obřadní místo pod slavnostním šapitó. Ve východním 
křídle - v sále Apollon - byla ukázka slavnostní tabule a svatebních dortů. 
Chodbou pak vedla prohlídková trasa kolem svatebních kytic, dekoratérství, 
cestovní kanceláře nabízející m.j. svatební cesty, okolo dalšího kadeřnictví 
u hodinového stroje až na zámeckou terasu. Odsud byla vidět zámecká za-
hrada jako na dlani v plném květu s venkovním obřadním místem, které je 
možno umístit kamkoli, dle přání snoubenců. Škoda jen, že proti květnovým 
sňatkům jsou stále předsudky. Deště se snoubenci při svatbě pod širým ne-

bem obávat nemusejí – vždy je v záloze připraven i dohodnutý sál !!! Ještě 
nahlédnutí do královského a loveckého apartmá a vedlejší schodiště přivádí 
návštěvníky do druhého poschodí.

Jižní a severní křídlo druhého poschodí zabírají dvou a třílůžkové pokoje, 
z nichž dva byly k nahlédnutí. V chodbě východního křídla si znavený ná-
vštěvník mohl odpočinout při degustaci jihomoravských vín. Ještě bižuterie 
a jsme v kazetovém sále, kde je je další prostřená tabule ve dvou variantách. 

Nechybí ceník svatebního menu, možnost konzultace s majitelem a ochut-
návka svatebních koláčků s kávou. 

Pak už zbývalo jen sejít 2 patra a jít se „provětrat“ do zámecké zahrady. 
Zblízka si prohlédnout obřadní místo pod širým nebem a v 16 hodin stihnout 
slosování vstupenek na nádvoří. Poté se se sklenkou piva posadit a poslech-
nout si vystoupení „Babského souboru“ z Horního Poříčí s pořadem písniček 
„Jihočeská svatba“.

Po poslední exhibici ve velkém sále se mažoretek ujal jejich foto-manage-
ment pod vedením manželů Kortusových: Nejprve skupinové fotografování 
ve velkém sále, pak před zámkem v limuzíně a hromadné a individuální 
snímky v zahradě. Odtud se dívky vrátí do zámku, kde na ně čeká impro-
vizovaný fotoatelier na druhém poschodí. Přesvědčil jsem děvčata, aby se 
cestou ještě zastavila ve svatebním sále u fresek. Vznikla tím serie snímků, 
z níž některé vdechly freskám jiný obsah. Například freska nahoře znázor-
ňuje šlechtickou společnost v období rokoka. Jakmile se před obraz postaví 
nevěsta, děj se změní. Už to není nic neříkající společnost, ale společnost 
pomlouvající nevěstu, která stojí u okna. 

Přiblížila se desátá hodina večerní – čas plánované noční prohlídky s ex-
-kastelánem, v níž mi sekundoval Mgr. Vladimír Červenka. Návštěvníkům 
jsme ukázali i běžně nepřístupné prostory, jako místnost pod věží s protito-
talitními dřevořezbami a kazetový sál s vyřezávaným nábytkem a permo-
níky. Při pohledu z terasy se noční zahrada náhle ozářila pestrobarevným 
ohňostrojem, čímž byla symbolicky zakončena celá akce, kterou shlédlo 
500 příznivců dobré věci.   

Určitě jste, Vážení návštěvníci, narazili tu a tam na některé mezery 
v organizaci tohoto dne, ale snad mi dáte za pravdu, že se akce jako celek 
povedla. Budiž tento článek poděkováním všem organizátorům, účinkujícím 
a vystavovatelům. Zejména pak mému nástupci – kastelánu p. Miroslavu 
Uriánkovi za to, že akci vymyslel a zrealizoval. Doufejme, že se nenechá 
odradit od jejího zopakování v příštích letech. 

Další fotografie najdete na internetových stránkách Zámku Lnáře. (www.
lnare.cz/zamek)

Ing. Jan Kurz
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Kalinovým jménem je nazváno náměstí před 
blatenskou sokolovnou a stejně tak i síň přilehlá 
k cvičebnímu sálu uvnitř budovy. Naposled 
o Kalinovi přinesly Blatenské listy článek v roce 
1994,  sto let od jeho příchodu do Blatné. Letos je 
tomu 140 let od jeho narození ( 15. 6. 1870). Pro 
osvěžení paměti a pro informaci mladších občanů 
cituji níže z památního listu Československé obce 
sokolské u příležitosti Kalinova úmrtí a pohřbu 
v Praze z prosince 1922. Při  pročítání doporučuji 
pokusit se o pochopení hloubky myšlení tehdejší 
společnosti, její zaujatosti národním cítěním 
a o porovnání s naší současnou mravně a morálně 
rozkolísanou dobou:

„Antonín Kalina, bývalý ředitel okresního 
výboru v Blatné, pak poslanec a zplnomocněný 
ministr v Bělehradě, zemřel dne 17. 12.  1922. 
Jeho pohřbu dne  21. 12. se zúčastnila blatenská 
sokolská jednota, jež dodala pražské sokolovně 
osm členů na čestnou stráž u rakve, dále zástupci 
okresní správní komise a města.

Narodil se 15. června 1870. v Německém 
Brodě a byl vychován v duchu a tradicích Havlíč-
kových, které vládly celým krajem. Jeho otec, ač 
prostý řemeslník, byl dlouholetým starostou města 
a vůdcem svobodomyslného hnutí v celém okolí. 
Není proto divu, že jeho syn, student, účastnil se 
s celým žárem svého mládí pokrokového hnutí, 
jsa již v těchto dobách ohnivým a nadšeným řeč-
níkem a organizátorem. Ukončiv studia. stává se 
v roce 1894  okresním tajemníkem v Blatné, kde 
záhy jest povolán do městské rady, do školní rady, 
kuratorií pokračovacích škol atd. I zde zůstává 
věren ideálům svých studentských let a pracuje 
hlavně dvěma směry: osvětově a hospodářsky. 
Celý rozvoj města Blatné i okresu je spojen s jeho 
životem a prací  Již v Německém Brodě od 18. 
svého roku působil Kalina v Sokole, jehož byl 
jednatelem.. V Blatné uchopil se ihned sokolské 
činnosti, zprvu jako jednatel a od roku 1897 jako 
starosta místní jednoty. A když pak jeho přičině-
ním byla založena sokolská župa Jeronýmova, 
stal se jejím starostou a členem výboru ČOS. 
Sokolství nebylo bratru Kalinovi jenom činností 
spolkovou a osvětovou. Vyplňovalo celou jeho 
duši a stalo se vedoucí ideou celého jeho života. 
Tyršovy zásady a hesla o tiché každodenní práci. 
vytrvalosti, bratrství jež znamenalo povznášení 
slabých, vášnivá touha po svobodě a volnosti. to 
vše řídilo Kalinův život. Chápe se záhy i práce po-
litické a již v roce 1901 byl zvolen poslancem do 
zemského sněmu českého za okresy Blatná. Břez-
nice a Mirotice. V roce 1907 a 1912 je zvolen i do 
říšské rady za města Písek, Strakonice, Vodňany, 
Volyně, Horažďovice, Milevsko, Putim, Bavorov, 
Netolice, Týn n.Vlt. a Hlubokou. Bratr Kalina 
byl příslušníkem strany státoprávně-pokrokové, 
která na svůj štít napsala: Vytrvalý boj za svobodu 
československého národa a za jeho úplnou neod-
vislost. S touto stranou pak vstoupil  do strany 
národní demokracie, jež u nás vznikla roku 1918. 
Ve Vídni byl jednatelem neodvislých poslanců 
českých, v jehož čele stál Dr. T. G. Masaryk. Toto 
úzké spojení udrželo se  i ve válce, když president 
Masaryk vedl náš zahraniční odboj v cizině a bratr 
Kalina to byl, jenž spojil jeho zahraniční činnost 
s revoluční činností sokolskou doma. Když byla 

r. 1917 opět svolána říšská rada, nebylo neohro-
ženějšího a smělejšího poslance nad Kalinu. Po 
převratu byl bratr Kalina jmenován vyslancem 
a zplnomocněným ministrem v Bělehradě u brat-
ří Jihoslovanů, k nimž ho poutala stará láska  
a bratrské spojenectví již z mládí a z činnosti ve 
výboru Svazu Slovanského Sokolstva, jehož byl 
dlouholetým členem. Bylo to živnou půdou pro 
mnohé krásné činy a myšlenky, jež Kalina zde 
jako vyslanec uskutečnil. Kalinův život byl pra-
cí, bojem a láskou. Prací za povznesení českého 
lidu, bojem za svobodu a láskou k vlasti. To byla 
světla, jež rozžínal všem, kdož se s ním stýkali na 
cestách životem. To jsou také světla, která nám 
budou a musí svítiti dál, chceme-li uctíti vzneše-
nou památku bratra Antonína Kaliny, osvětového 
pracovníka, politika a Sokola.“

Tolik z památního listu ČOS.
F.K.

Vzpomínka na Antonína Kalinu

      Sbor dobrovolných hasičů Blatná

pořádá 
u příležitosti rybářských slavností

soutěž v požárním útoku o pohár
starosty města Blatná

Soutěž proběhne 19. 6. 2010 od 13,00 hod. na náměstí J. P. Koubka v Blatné.
Soutěží se v kategorii „muži“ a „ženy“ dle pravidel požárního sportu.

V neděli dne 20. 6. 2010 ve 12,30 hod. provede HZS Blatná vyproštění osob 
z havarovaného vozidla a poskytnutí první pomoci záchrannou službou Blatná.

Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé!

Novotný Josef                                                                       Tvrdý Václav
velitel SDH Blatná     starosta SDH Blatná
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Výlet na Moravu
V letošním roce se žáci naší školy zúčastnili soutěže „ Země zamyšlené, “ tentokrát na téma „ Pěšinkami zámeckých parků. “ Stejně jako minulý rok 

se nám povedlo zvítězit a s dětmi ze ZŠ Cehnice jsme se vydali na dvoudenní výlet do oblasti Hané na Moravě. 
26. 5. 2010 už v 5:20 ráno nasedlo 20 žáků naší školy do autobusu a vydalo se na dlouho cestu přes Tábor, Humpolec, Brno a Olomouc, kde byl cíl 

naší cesty. Před Olomoucí jsme v malé obci Příkazy navštívili 
Hanácký skanzen, jímž nás náš průvodce provedl a odpověděl 
nám na položené otázky. Někte- ří žáci si vyzkoušeli mlácení 
cepem a točení fukarem, prostě byla to paráda. Pak jsme se vy-
dali na Svatý Kopeček, kde stojí barokní kostel, nejvýznamnější 
poutní místo Moravy. Na Svatém Kopečku jsme navštívili ZOO, 
kde nám sice pršelo, ale přesto se nám tam všem moc líbilo.

Potom jsme se přesunuli do Olomouce. Zde jsme navštívili 
Horní a Dolní náměstí, kde se nachází orloj a největší sloup 
v ČR – Nejsvětější trojice (pa- mátka UNESCO). Nedalo nám 
to a zašli jsme se podívat do Václavského dómu, který se 
proslavil zavražděním poslední- ho Přemyslovce – Václava III. 
Po krátkém odpočinku jsme se přesunuli do zámku Chropyně, 
kde nás čekala prohlídka a zají- mavá pověst o králi Ječmínkovi. 
Na závěr putování jsme se vydali do Kroměříže, tady jsme se 
v internátě SOŠ hotelové uby- tovali a došli si na večeři. Poté 
jsme byli tak vyčerpáni, že jsme lehli a hned usnuli. 

Druhý den ráno jsme se na- snídali, sbalili věci a šli se projít 
do Podzámecké zahrady kromě- řížského zámku, kde se nachází 
mnoho vzácných starých stromů. Samozřejmě jsme se šli podívat 
i dovnitř zámku. V Manském sále nás čekalo překvapení 
v podobě houslové skladby J. S. Bacha Ave Maria. Po tom-
to výletu nám pěkně vyhládlo a všichni souhlasili s návratem 
na oběd. Pak jsme navštívili předposlední zastávku našeho 
výletu – Květnou zahradu v Kro- měříži. Prošli jsme se nádhernou 
barokní zahradou, v níž nás nej- víc zaujala kolonáda a rotunda 
s unikátním Foucaultovým kyvadlem. 

Náš výlet vyvrcholil návštěvou Dinosária ve Vyškově, kde jsme se projeli vláčkem a prošli se ZOO parkem. Po této zastávce už zbývalo jen zamávat 
Hané a vydat se na cestu domů. 

Na závěr bych chtěla poděkovat panu Ing. Miroslavu Šobrovi za skvělou organizaci soutěže a zpestření celého výletu.
Za kolektiv žáků ZŠ T. G. M. Blatná Alena Zachová.
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Program na červen 2010
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)

ČT: 8:30 - 11:30 volná herna
     15:15 - 16:00 Angličtina s Kapříkem
     16:00 - 17:00 Angličtina pro opravdové i falešné začátečníky
     17:00 - 18:00 Cvičení pro těhotné

Předběžný program na pondělí a středy
14.6. – Kytičky z víček od PET lahví
16.6. – Zdravé zoubky
21.6.  - Zvířátka z kamenů
23.6. – „ Zavařujeme“
28.6. – Vodní radovánky
30.6. – Závody na dopravním hřišti

Neděle 13. června – Hledání indiánského pokladu –den pro táty 
(dědy/strýčky) – oslava Dne otců
výstava Jak se žije v mateřských centrech – vernisáž – 14. června 
– v 15.00 v malé zasedací síni MěÚ (vedle ZŠ TGM)
22.června od 20.00 hod. – schůze maminek  - Bude MC fungovat 
dál?!
čtvrtek 24. června – Přijede k nám návštěva – dvojice Vanda 
a Standa - v tělocvičně ZŠ JAK od 14.00 hod.

O letních prázdninách bude MC otevřeno vždy ve středu 
od 8.30 do 11.30 hod.

- více na www.mckaprik.estranky.cz

Traktoriáda
Spolek pro zachování tradic v Sedlici u Blatné pořádal dne 

30. 5. traktoriádu. 
Závodů se účastnily špičkové vozy Zetor, John Deere,

Porsche a další. 

1. místo v kategorii 4.válců obsadil jezdec Jaroslav Flandera. 
1. místo v kategorii 3.válců obsadil jezdec Dušan Šavrda. 

Tímto vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme. 
Více fotografií můžete nalést na www.sdhsedlice.unas.cz



Ročník 21 (31) Blatná 11. června 2010 Číslo 11 / strana 9

Červen 2010
Šmidingerova knihovna a Český svaz 
ochránců přírody zvou dospělé i děti:

- na průběžně obměňovanou výstavku jarních 
květin, výstavku Ohlédnutí za anketou Kniha 
mého srdce (ukázky z knih, počty hlasů u no-
minovaných titulů umístěných v první stovce 
i u ostatních, náměty na četbu získané v akci 
Nejmilejší knihy atd.) a na každoroční Burzu 
námětů na cestování na pobočce ŠK Za Parkem. 
Otevřeno: PO a ČT 13 - 18, ST 8 - 12 hod.

- v sobotu 12.6. na přírodovědný výlet na 
Drahonicko. Půjdeme z Drahonic přes Míchov 
(zachovalá bučina), Mladějovice a okolo su-
doměřských rybníků s vodním ptactvem do 
Sudoměře  nebo Ražic na vlak. V případě zájmu 
můžeme zajít k rybníku Řežabinci na pozorování 
ptactva. Předpokládaná délka trasy je 10-12 km. 
Sejdeme se ve 12.15 u mapy na autobusovém 
nádraží. Ve 12.30 jede vodňanský autobus. Zpět 
jede vlak ze Sudoměře v 19:21. Z Ražic v 16:40, 
18:40 nebo 19:18.

- v neděli 20.6. na přírodovědný autobusový 
zájezd. Předběžný plán: Skočice včetně otevřené-
ho kostela, Poněšická obora (jinak nepřístupná), 
přírodní zahrada u rodiny Kovářových v Rudol-
fově (s výkladem), vsi s blatskou architekturou, 
Netolice (muzeum aj. a možnost oběda), Libě-
jovice a další místa při cestě zpět. Zájezd vede 
pan Jan Vít. Sraz v 7.00 v ulici Chelčického 
před ZŠ F.L.Čelakovského. Cena 150 Kč. Bližší 
informace a přihlášky na hrdlickova@knih-st.cz, 
383 323 021 nebo 607 672 974. 

- na páteční schůzky s členy kroužku Malých 
ochránců přírody, případně dalšími zájemci (cho-
dit může kdokoliv, i nepravidelně). 4.6. a 18.6. 
(sudé týdny) bude sraz v 16.00 u altánu v parku, 
11.6. (lichý týden) před hradem u CIAO. Při první 
schůzce (4.6.) se seznámíme s chovem včel a vče-
lařskými pomůckami na zahradě rodiny Taschne-
rových (koná se i za deště), při dalších schůzkách 
si budeme hrát a pozorovat přírodu venku nebo 
můžeme jít pod střechu a mikroskopovat.

Více informací na www.csop-strakonice.net.

Pátek 25.6.
Hlavní scéna:
15:00 – 15:35   Čutací meruna (indie/punk) 
15:50 – 16:15   Babiččin poševní sekret 
16:30 – 17:05   Siláž (punk) 
17:20 – 18.00   Sebevrány (alternative)
18:15 – 18:55   V3Ska (ska) 
19:10 – 19:50   Jesus Om (hardcore) 
20:05 – 20:45   X-core (metalcore)
21:00 – 21:40   Timudej (poprock) 
21:55 – 23:00   Vypsaná fixa (punkrock) 
23:15 – 00:05   SPS (punk) 
00:20 – 01:05   Mordors gang (rockabilly)
01:20 – 02:05   Funkce šroubu (hardcorepunk) 
02:20 – 03:00   Anča band (svinec) 

Vedlejší scéna:
16:30 - 17:00   Divadlo Konzervator Brno
17:05 - 17:50   Namrous
17:55 - 18:25   Divadlo Konzervator Brno
18:45 - 19:30   Patheroye Roye
19:50 - 20:35   Food note
20:55 - 21:40   Akce Praha
22:00 - 22:45   Mrazák
23:05 - 23:50   Oversight
00:10 - 01:00   B.A.S.

Sobota 26.6.
Hlavní scéna:
12:00 - 12:30  Afterspoon (rock‘n‘roll/grunge) 
12:45 - 13:20 Lost in Mind (metal/post-
             hardcore) (Slovensko)
13:35 - 14:10  Náměstí Míru (punk) 
14:25 – 15:00  Satisfucktion (metalrock) 
15:15 – 15:55  Jolly Joker (crossover) 
16:10 – 16:50  Zakázaný ovoce (punkrock) 
17:05 – 17:45  Killing Option 
              (metalcore) (Slovinsko) 
18:00 – 18:40  Budulínek (violence/folk) 
18:55 – 19:35  Cohiba (taneční) 
19:55 – 20:30  Unifiction (performeři) 
              (alternative) 
20:55 – 21:30  Santy y su Marabů
              (latin/salsa) (Kuba/CZ) 
21:55 – 22:30  Locomotive (metalcore) 
22:50 – 23:35  Slapdash (rockabilly) 
23:50 – 00:30  Basta Fidel (ska) 
00:45 – 01:40  Atari Terror (crossover) 
01:55 – 03:00  Kokrhell Band 
              (violence-country) 

Vedlejší scéna:
16:30 - 17:20  Divadlo Arnošta
17:25 - 18:10  Nikola Brasko
18:30 - 19:15   Macheta
19:35 - 20:20   Kusuman
20:40 - 21:35   Ape town
21:55 - 22:40   Zutro
23:00 - 23:45   Jinovatka
00:10 - 01:00   Zbubaky
(Změna programu vyhrazena)

Neděle 27.6.
Tradiční nedělní dofestivalování v Hospodě 

u Datla.

Doprovodný program:
Kinosál Sokolovny:
Výstava fotografií Kamfo Blatná – Blatenský 

fest 2009 – fotografie z minulého ročníku
(otevřeno 14.00 – 19.00h – vstup zdarma)

Beach vojelbalový turnaj registrovaných 
i neregistrovaných hráčů (přihlášení je možné 
u p. Karbana). Blatenský fest také přivítá 20 
klientů Domova osob se zdravotním postižením 
v Oseku. Slovem doprovodí festival Vojta Kovář 
a Béda. Soutěže o hodnotné ceny. Zpětný odkup 
pivních kelímků. Za 50 kelímků 1 pivo zdarma. 

Ceny vstupenek na Blatenský fest 2010:
Předprodej na celý festival – 260 Kč (do 23.6. 
2010)
Na místě v pátek (1 den) – 220 Kč
Na místě v pátek na 2 dny – 360 Kč
Na místě v sobotu (1 den)  – 220 Kč

Děti do 12 let zdarma
Vozíčkáři a jeden jejich doprovod mají vstup 
zdarma
Vstup psům a jiným mazlíčkům zakázán.

Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji 
v Restauraci Sokolovna a v Hospodě u Datla do 
23.6. 2010.

Martina Žáková
www.blatensky-fest.cz

Program Blatenského festu 2010
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Každoročně je červen ve škole spojen i se slavnostní AKADEMIÍ, tedy 
přehlídkou vystoupení žáků jednotlivých tříd a ročníků pro potěšení a po-
bavení rodičů, prarodičů, příbuzných a spolužáků. Letos jsme ji naplánovali 
jako akci k Mezinárodnímu dni dětí.

Slavnostní den „D“ byl stanoven na středu 2. června. A to byla první 
komplikace – z důvodu špatné domluvy s oddělením kultury ohledně provozu 
kina jsme museli posunout předem avízovaný začátek ze 17. na 16. hodinu  
(2. 6. dopoledne jsme se ale dozvěděli, že film, který se měl promítat, na-
konec nedorazil). Další neovlivnitelnou komplikací bylo počasí. Vzhledem 
k velkému množství vystupujících žáků je ideální, když mohou nastupovat 

rovnou zvenčí postranním vchodem. To ale letos nešlo, byla zima a nakonec 
od druhé dopolední zkoušky lilo jako z konve. I tuto překážku jsme díky 
pochopení paní Bursové překonali. Jen jsme čekali, co do třetice......

Ale všechno dobře dopadlo. Zcela zaplněnému  kinosálu  blatenské 
sokolovny se představilo všech 17 připravených vystoupení – dramatický 
kroužek s pohádkou „O statečné princezně“, třídy V. A, C zavzpomínaly na 
dobu „céček“, prvňáčci představili roční období, V. B ztvárnila cestu životem, 
druháčci v převlečení za zvířátka provedli přítomné zoologickou zahradou, 
žáci III. A, B působivě zacvičili podiovou skladbu s gumou, VI. A předvedla 
večerníčkovou pohádku, IV. A zavzpomínala v tanečním vystoupení na Mi-
chaela Jacksona, pohybový kroužek představil klaunovskou školičku, VI. 
B „chipmánky“, žáci napříč ročníky 2. stupně vyzpívali zahraniční okénko, 
„okénko“ hostů zaplnily svými tanečními vystoupeními kroužky DDM 
Blatná a žáci ZŠ Holečkova Blatná roztleskali sál při country tanci, svým 

vystoupením nás na pláž zavedla VIII. A a tanečními styly nás bezchybně 
provedli děvčata a kluci IX. A. Celý program s nadhledem moderovali 
šikovní deváťáci Dan Kallmünzer a Jakub Hrubý. Věříme, že ani diváci 
nelitovali, že na naši akademii přišli a všichni se dobře bavili. 

Závěrem zbývá ještě jednou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě 
i realizaci celé akademie – žákům a pedagogům školy za skvělá vystoupení, 
panu V. Kocourkovi, panu P. Bartuškovi i žákovi IX. B V. Namjakovi za 
zabezpečení technického zázemí.

Slavnostní AKADEMIE  ZŠ J. A. Komenského Blatná
I když akademie vždy znamená práci navíc, vím, že někteří už přemýšlejí 

o vystoupení na té příští.... (a to mě moc těší).
         Mgr. J. Karlíková, ředitelka školy
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  Blatenské infocentrum 
  a cestovní kancelář Ciao…  aktuálně:

Jako naši věrní čtenáři jistě víte, že se v sobotu 29. května  na Zámku 
Lnáře uskutečnil Svatební veletrh. Slunné počasí bylo objednané a tak nic 
nebránilo tomu, užít si pěkný den. Cestovní kancelář Ciao… se veletrhu 
též zúčastnila se svojí nabídkou služeb. Nabídli jsme tak novomanželům, 
snoubencům a všem ostatním návštěvníkům jak zajištění svatební cesty 

či dovolené, tak i nevšední dar - dárkové poukazy, kterými lze při jakékoliv příležitosti obdarovat 
své blízké. Pokud jste se do Lnář nedostali, tak všechno toto si samozřejmě můžete kdykoliv za-
jistit i v naší kanceláři pod blatenskou věží. Vedle našeho stánku se na veletrhu prezentovali mimo 
jiné také klenotníci, firma zajišťující catering či svatbu na klíč, květinářství s prodejem svatebních 
dekorací, k vidění byly krásné svatební dorty, nechyběla ochutnávka vín a své umění předváděl na 
kolemjdoucích kadeřník. Veletrh navštívilo cca 600 návštěvníků. Mezi nimi byli i snoubenci, kteří 
svatbu na Zámku Lnáře plánují a také manželé, kteří tam již sňatek uzavřeli. Nevšední den to byl 
jistě i pro všechny ostatní. Největším tahákem byla módní přehlídka svatebních a společenských šatů 
a podle slov přítomných diváků byla opravdu pěkná a povedená. Krátce po 22 hodině, kdy dozněly 
poslední tóny z pouťové taneční zábavy konající se na nádvoří, se uskutečnila noční prohlídka zámku. 
Neobyčejná a jedinečná byla již od prvního okamžiku, kdy všechny přítomné v roli průvodce přivítal 
ex-kastelán Ing. Jan Kurz v historickém kostýmu příslušícího do doby Zmrzlíků ze Svojšína, kteří 
na Zámku Lnáře kdysi dávno působili. Prohlídka krásných freskových sálů s odborným výkladem, 
výstup do nejvýše položené místnosti s vyřezávaným dřevěným stropem, zprovoznění historického 
hodinového stroje a povyprávění o zámeckém strašidle. To vše a ještě mnohem více bylo součástí 
prohlídky. Troufám si říci, že pro všechny přítomné to byl nevšední zážitek. A když při vstupu na 
zámecký balkon v temné noci začal na obloze zářit ohňostroj, nechybělo tomu už nic. Slova se tu 
a tam ujal i pan Vladimír Červenka, toho času působící také jako správce Galerie a Tvrze Lnáře, který 
vždy k výkladu přispěl nějakou pikantností, zajímavostí, ale i ryze historickým faktem.  Jeho zájem 
o historii se projevil především pak v zámecké kapli sv. Josefa, o které ví skutečně vše. 

Mimochodem, ve lnářské tvrzi se poměrně často poslední dobou konají zajímavé přednášky 
či výstavy, které stojí za návštěvu. V pátek 4. června tam proběhla vernisáž výstavy „Lnářské ča-
rování“ – Lnáře a jejich okolí v kresbě Jindřicha Krátkého. Výstavu můžete shlédnout až do 1. 8. 
2010. Některé kresby pana J. Krátkého můžete též zakoupit jako soubor kreseb z Blatenska u nás 
v informačním centru. 

V sobotu 26. června se v Chlumu od 13,00 hodin uskuteční „Indiánský víkend“. Pořadatelé při-
pravili pro děti bohatý program s indiánskou tématikou - soutěže, střílení z luku, hod 
tomahavkem, jízdu na koních a mnoho dalšího. Na zábavu se mohou těšit i dospělí 
– ať už na tu indiánskou, tak na večerní taneční. Indiáni Vás přivítají v indiánské 
osadě u rybníka v Chlumu.  

Pokud Vás už nebaví chladné a deštivé počasí, vydejte se létu naproti. Poradíme 
Vám, u kterého moře se pěkně ohřejete a rádi Vás za sluncem vyšleme. Samo-
zřejmě jako vždy Vás na Vaše cesty vybavíme knižním průvodcem, mapou a mnoha 
zajímavými výletními tipy. 

Leťte za sluncem a dovolte si dovolenou!

Vendula Hanzlíková a Váš  Ciao… team 

Lidské světlušky

Anotace: důraz na sobeckost a vlastní ego

Z konve šla pára.
Pomalu kráčela
po žebříku
světla.
Nohy v mlze máčela
za lehkého větříku
levou s pravou pletla.

Pára
uniká
do světa
Neznámého.
A mně
uniká
věta
zraněného.

Nářek slavíků,
pískot světlušek,
je mi do hříchu,
utrpení mušek.
Skřípání střevlíků,
výbuchy pušek.

Stále zaniká
nářek zraněného.

Nářky střevlíků
i lidských
světlušek.

Karolína Frühbauerová

Den dětí 
v MC Kapřík

V úterý 1. června na Den dětí se snad sluníčko 

vůbec neukázalo, a tak jsme museli oslavu pro 

děti přesunout ze zahrady do tělocvičny a pů-

vodní plán oslavy narychlo změnit. Svůj svátek 

přišlo do MC Kapřík oslavit se svými maminka-

mi a tatínky asi 25 dětí, takže bylo všude „plno. 

Děti získávaly sladké odměny za hod míčkem 

i kroužky, chůzi ve vysokých gumovkách, sklá-

dání puzzle či za malování. Největší atrakcí se 

ale stal skákací hrad, který nám zdarma zapůjčila 

p. B. Antošová (Dětský bazar). Na žádné pořádné 

oslavě nesmí chybět hudba, u nás hrál dětské 

písničky DJ Martin Dráb. Některé odvážnější 

děti dokonce samy zpívaly do mikrofonu. 

I když byl celý den velmi chladný a deš-

tivý, nás hřál pocit, že se dětem oslava jejich 

svátku líbila a že si odpoledne opravdu užily. 

Děti nechtěly ani domů a prosily rodiče. „Já 

chci mít doma taky skákací hrad!“ to ale vůbec 

není nemožné, p. Antošová totiž  skákací hrad  

půjčuje (půjčovné 500,-Kč/všední den, 800,-

-Kč/So/Ne).

Sladké odměny pro děti nám věnovaly  Jedno-

ta Volyně a firma MBM Žíla Blatná. Děkujeme! 

MC Kapřík
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 ~ Kompletní rekonstrukce objektu
 ~ Instalatérské a topenářské práce
 ~ Bytová jádra
 ~ Krby a krbové vložky 
 -teplovodní
           -horkovzdušné rozvody
 ~ Solární systémy
 ~ Obklady a dlažby
 ~ Sádrokarton
 ~ Zednické práce
 ~ Plovoucí podlahy a podbíječky
 ~ Zdarma 3D návrhy v programu ARCON a TILER 
 ~ Tepelné audity

STAVEBNÍ ČINNOST
&  Realizace koupelen

Blatná

Tel: Patrik Flachs     731/466 512
       Marek Ředina  737/667 198

www.marpa.webnode.cz
Mail: marpa108@seznam.cz

INSTALATÉR - TOPENÁŘ 
Jan Kyznar a Jan Bláha 

Nabízíme:

- rozvody kanalizace, vody, topení, vzduchu 

- opravy, rekonstrukce, novostavby 

- návrhy koupelen 

- čištění studní 

- výměna radiátorů, bojlerů, kotlů

- krbové vložky různých druhů

- výkopové práce (malý i velký bagr) 

- širokou nabídku koupelnového zboží 

- rozpočet a návrh ZDARMA!!! 

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, TĚŠÍME SE NA 
SPOLUPRÁCI S VÁMI. 

OBJEDNÁVKY NA TEL.: 777 850 822, 
722 812 869 nebo na email:

voda-topenI@blatna.net

Firma
KOVO KASEJOVICE MONT s.r.o.

přijme

svařeče metodou TIG.
Nástup možný ihned.
Informace na číslech

371 519 214 a 371 519 215.

Rožmitál p.Tř. 724
směr Nesvačily ( za silem ZZNZ)

Prodej uhlí
kostko-ořech       270 Kč/q
České Brikety      355 Kč/q
uhlí Ledvice   (ořech-1,-2)
doprava do 15 km zdarma,
možnost skládání dopravníkem
dále
ekologická likvidace vozidel - 
vystavení dokladu o ekologické likvidaci              
odvoz autovraků,
nákladní  autodoprava
výkup a likvidace – kovového, plastového 
a elektro - odpadu

telefon: 318 666 000,  724 879 642, 
724 879 650

Chcete se naučit anglicky?
Mgr. Michaela Ulrichová

výuka cizích jazyků v Blatné a okolí, 
překladatelské a   tlumočnické služby

- kurzy pro začátečníky až pokročilé
- individuální či skupinová výuka

- letní výukové kurzy, příprava na zkoušky

adresa: Záboří 82, 387 34, p.Záboří
email: michaelaulrichova@seznam.cz

tel.: 723 060 042
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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

Vojenské věci po 

armádách 

Německa a U.S. 

z obou 

světových válek

vykoupí sběra-

tel,veškerou 

výzbroj a výstroj 

tak i její 

součásti.

Za případné 

nabídky na tel.

608 063 704



Číslo 11 / strana 14 Blatná 11. června 2010 Ročník 21 (31)

MVDr. Viktor Stošek
VETERINÁRNÍ ORDINACE BLATNÁ

tel. 383 393 019, mob. 603 863 933
e-mail: viktor.stosek@tiscali.cz, www.veterina.blatna.cz

Na  Tržišti 727, Blatná

ORDINAČNÍ HODINY Po - Pá

       7.00-8.00

    8.00-12.00 asistentka: vakcinace, čipování (lékař na telefonu)

                       veterinární lékárna a obchod (krmiva, doplňky, potřeby)

      14.00-18.00

Mimo ordinační hodiny + so+ne na tel.: 603 863 933.

Nové přístrojové vybavení: VYŠETŘENÍ KRVE - krevní obraz, 
biochemické vyšetření - výsledky do 5 min.
 RTG
 DIGITÁLNÍ ULTRAZVUK
 STOMATOLOGIE - ULTRAZVUK NA ZUBNÍ KÁMEN,  
            ZUBNÍ VRTAČKA
 OTOSKOP - vyšetření uší
 ORTOPEDIE - jednoduché zlomeniny, fixace
 DIGITÁLNÍ VÁHY
Další: LARYNGOSKOP, ENDOSKOP, REFRAKTOMETR,  
    GLUKOMETR, AMBU VAKY

Podrobnější informace na: www.veterina.blatna.cz

ZMĚNA ČÍSLA VETERINÁRNÍ ORDINACE:
383 393 019

REALITY BLATNÁ - Dr. KERNDL
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny Tesly Blatná)

18 let praxe na realitním trhu!

Tel.: 383 42 35 22, 604 518 400  
Všechny nabídky na: www.reality.blatna.cz .

HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, 
chalupy, chaty, byty, pozemky, lesy ...  Kdekoliv v JČ.

Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!

Zajistíme Vám bezstarostný prodej. 

Prezentace na nejvýznamnějších 
realitních serverech a právní servis zdarma! 

Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, kupní,
směnné... 

Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle 
působící realitní kanceláře v regionu. 

Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

Pronajmu 2 nově 
zrenovované 

místnosti se soc.
zařízením ca. 40m2!

Vhodné k podni-
kání!

Kontakt
mobil:

773 601 830
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Klempířské a pokrývačské práce
Klaubr František

- klasické i ploché střechy
- drobnější opravy krovů

- montáž střešních oken(Velux)
tel.:603483937

email:FKlaubr@seznam.cz

V E T E R I N Á R N Í  O R D I N A C E
Böhmova 451, 388 01 Blatná, tel.: 383 422 389

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

Provozní doba :
Pondělí a úterý:    7.00 - 18.00 hod.
Středa:                  7.00 - 8.30 hod,  14.00-18.00 hod.
Čtvrtek a pátek:    7.00 - 18.00 hod.
Sobota a neděle:    7.00 – 8.00 hod.

Mimo tyto ordinační hodiny,ošetření úrazů a naléhavých případů- nepřetržitá pohoto-
vostní služba 24 hodin denně – tel. 383 422 389.

Na předem dohodnuté návštěvy a zákroky /včetně vakcinací/ je vždy poskytována 20% 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

OŠETŘOVÁNÍ ZDARMA - u zvířat pocházejících z útulku majitel hradí pouze cenu použitých léků.

Ku}era – stavby, s. r. o. 

Zelená úsporám 
Zateplování rodinných, bytových a panelových dom}.

V rámci komplexního zateplení provádíme zateplení fasády, podlah, strop}, plochých a šikmých st~ech.

Nabízíme: zpracování projektu a energetických výpo�t}
 za~ídíme žádost o dotace 

zdarma zpracujeme p~edb�žnou nabídku 
                                             poskytujeme záruku až 90 m�síc}

Dále provádíme: 

- hrubé stavby     DRAHOSLAV KU~ERA
- celkové rekonstrukce budov    tel: 603 864 295
- rekonstrukce bytových jader    email: kucera.zednictvi@seznam.cz
- obklady a dlažby     www.kucera-zatepleni.cz
- sádrokartonové systémy 
- zámkové dlažby a zdivo z KB blok}
- demolice objekt} a další 

Naše kancelá�:  Zahradní 38, 388 01 Blatná 
                tel: 732 948 861 

INTERNET   
P�IPOJENÍ   –   OPTICKÉ,  KABELOVÉ,  BEZDRÁTOVÉ 
www.konet.cz info@konet.cz   Tel. 602 649 555, 602 304 250 
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Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří

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

Hajany 15  Tel.: 383 420 053
   mob. 604 566 214

   St!ední odborné u+ilišt/
BLATNÁ

U Sladovny 671 
                            388 16 Blatná 

Nabízíme provedení t/chto prací:

 !veškerou diagnostiku, se0ízení
a opravy osobních a užitkových 
automobil< v=etn> kontroly 
a se0ízení geometrie podvozku 
novou 3D diagnostikou 

 !servis klimatizací vozidel 
 !m>0ení emisí zážehových 

i vzn>tových motor< v=etn> p0ípravy 
vozidel na technickou kontrolu 

 !opravy traktor< a zem>d>lské 
techniky 

 !základní kurzy sva0ování, 
doškolování a p0ezkušování svá0e=<

P0íjem 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, ko3ky, dr4bež, 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 

    NAŠE FIRMA VÁM ZAJISTÍ: 

 ! POKLÁDKU ST7EŠNÍCH KRYTIN BRAMAC, KM BETA 

 ! KROVY VŠECH TYP= A TVAR=, ZBÍJENÉ VAZNÍKY 

 ! PLOCHÉ PLECHOVÉ ST7ECHY  

 !ALTÁNY, PERGOLY A SÁDROKARTONOVÉ VESTAVBY

 !MONTÁŽ ST7EŠNÍCH OKEN  ROTO A VELUX

    PBi rychlé domluvO možné slevy, kontakt na tel: 

724 119 233                           724 518 010 

mach.chanovice@seznam.cz                             

RODINNÁ FIRMA SE ZÁRUKOU KVALITY

Pronajmu byt 3+1 U čertova kaman-
ne, částečně zařízený, po rekon-

strukci.
Tel 608 939373.

PRODÁM RODINNÝ DOMEK V ROŽ-
MITÁLE POD TŘEMŠÍNEM

TELEFON: 775355022
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Program kina – červen 2010

 ULTURNÍ KALENDÁRK ˇ
Pátek 11. – neděle 13. června – zámek 

ŠVÝCARSKÝ VÍKEND
Pátek 20,00 hod. – Guarneri trio
           21,30 hod. – na nádvoří promítání filmů 
režiséra B. Šafaříka „Švýcarky v Čechách“  
           a „Psí závody“/ hl. role P. Landovský/
Sobota a neděle 10,00 hod. – vystoupí žáci ZŠ, 
mažoretky, kapela Z Vršku a kapela z Roggwilu 
Surprise Band 

Doprovodný program: besedy, výstavy, ochut-
návky jídel a vín, lukostřelba, horolezecká stěna 
a mnoho dalších atrakcí… 

Pořádá Občanské sdružení Nobiscum Hu-
manitas

Neděle 13. června – MC Kapřík 15,00 hod.

HLEDÁNÍ INDIÁNSKÉHO 
POKLADU
- slavíme Den otců s našimi tatínky
 Zábavné odpoledne určené především pro 

tatínky, dědečky, strýčky a jejich ratolesti

Pondělí 14. – pátek 25. června – zasedací síň 
MěÚ, tř. T.G.M. 1520 /vedle ZŠ TGM/

Putovní výstava

JAK SE ŽIJE 
V MATEŘSKÝCH CENTRECH
Vernisáž výstavy 14. 6. od 15,00 hod.

Úterý 15. června – sál ZUŠ 10,00 hod. 

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
pro školy

Středa 16. června – sál ZUŠ 17,00 hod.

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
pro veřejnost

Čtvrtek 17. června – sokolovna 17,00 hod.

AKADEMIE ZŠ T. G. MASARYKA

Sobota 19. – neděle 20. června tř. J.P. Koub-
ka – 10,00 hod.

RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI
V pestrém víkendovém programu vystoupí 

mažoretky, děti z MŠ a DD, žáci ZUŠ, místní 
kapely….

Program je doplněn soutěžemi, ukázkami tra-
dičních řemesel, prodejem rybích specialit …

V sobotu od 19,00 hod. zahrají kapely Good 
Company a Cross, jako hosté se představí Mar-
tin Maxa a ABBA Rocks revival

Pátek 25. – neděle 27. června – zámek 
5. ročník

MEZINÁRODNÍ 
KONTRABASOVÁ SOUTĚŽ  
FRANTIŠKA SIMANDLA
pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. 

Jiřího Zimoly a starosty města Blatné Josefa 
Hospergra

25. června – 20,00 hod. ZAHAJOVACÍ 
KONCERT 

Účinkují: P. Popelka – kontrabas, J. Novák 
– viola, J. Průdek – um.přednes a Brněnský kon-
trabasový orchestr

26. června – 14,00 hod. SLAVNOSTNÍ OD-
HALENÍ pomníku F. Simandla

ke 170. výročí narození – Strakatého ul. /směr 
Buzice

20,00 hod. KONTRABASOVÝ KONCERT 
Účinkují: A. Schachenhofer, R. Šašina, F. 

Machač – kontrabas, D. Šašinová – klavír
Vstupné na koncerty 80,- Kč, děti zdarma

27. června – 9,30 hod. MATINÉ
Vyhlášení výsledků a předání cen
Závěrečný koncert vítězů
Volně přístupné veřejnosti

Pátek 25. – sobota 26. června – zimní stadion

BLATENSKÝ FEST
17. ročník
Vystoupí kapely VYPSANÁ FIXA, LO-

COMOTIVE, COHIBA, KOKRHELL BAND, 
SANTY Y SU MARABÚ /Kuba/, ….

Součástí festivalu bude bohatý doprovodný 
program – výstavy, divadla aj.

Občerstvení zajištěno 
Vstupenky v předprodeji: Hospoda U Datla, 

Restaurace Sokolovna – 260,- Kč
Na místě 360,- Kč, na 1 den 220,- Kč

Úterý 29. června – sokolovna 19,00 hod.
SDO

MASÉR V DÁMSKÉ LÁZNI
Předprodej vstupenek v Knihkupectví

Výstavy:
Zámek Blatná 

Mapový okruh BLATENSKÁ 
RŮŽE

- výstava fotografií z celostátní soutěže fo-
toklubů

Vernisáž výstavy 19. června v 10,30 hod.
Otevřeno o víkendech 10 – 12,  13 – 17 hod.
Výstava potrvá do 6. července 2010

Zámek Blatná

LADISLAV MARIA WAGNER 
BARBARA ISSA WAGNEROVÁ
DOTEKY V ČASE …
Výstava potrvá do 13. června 2010
Otevřeno každou sobotu a neděli 10 – 12
14 – 16 hod.
12. a 13. června otevřeno po celý den

Městské muzeum Blatná – galerie

JOSEF KREJSA
OBRAZY A GRAFIKA
Výstava potrvá do 6. července 2010
Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12,
13 – 16 hod.

Městské muzeum Blatná ve spolupráci s Pra-
chatickým muzeem

KELTOVÉ V JIŽNÍCH 
ČECHÁCH
Výstava potrvá do 15. srpna 2010
Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12,
13 – 16 hod.

Připravujeme na červenec a srpen:
 Výstavy
 Tradiční blatenská pouť
 Koncerty – zimní stadion
 SDO - Masér v dámské lázni

Středa 16. 6. v 19:00 hod.
Animovaný VB, Španělsko, 2009, 97 minut, 

v českém znění

PLANETA 51 
/Intersonic/ 
Zelení obyvatelé Planety 51 žijí spokojeným 

životem v útulných domcích na předměstí, vycho-
vávají děti, venčí psíky… Poklidnou idylku ruší 
jen strach z mimozemské invaze. Jejich obavy se 
jednoho dne naplní… Astronaut NASA, kapitán 
Charles „Chuck“ Baker, přistane s vesmírnou lodí 
spousty světelných let od domova. Domnívá se, že 
nadešel velký okamžik a on objevil neosídlenou 
planetu....
Vstupné 60,- Kč               Mládeži přístupno
Pátek 18. 6. v 20:00 hod.

Thriller, horor USA, 2009, 102 minut, s ti-
tulky

VLKODLAK
/Bontonfilm/ 
Éra dětství skončila pro Lawrence Talbota (Del 

Toro) té noci, kdy mu zemřela matka. Ve snaze 
zapomenout opustil ospalé rodné panství Black-
moore a vydal se do světa. S rodinou se znovu 

spojil až díky snoubence svého bratra, Gwen 
Conliffeové (Emily Blunt), která ho poprosila 
o pomoc v pátrání po budoucím manželovi, jenž 
beze stopy zmizel.
Vstupné 60,- Kč        Mládeži do 15 let nevhodné

Středa 30. 6. v 19:00 hod.
Animovaný, komedie USA, 2008, 90 minut, 

v českém znění

MADAGASKAR 2 
/Bontonfilm/ 
Rozmazlení hrdinové přistanou uprostřed 

nejdivočejší africké divočiny, kde na každého 
z nich čeká vlastní příběh. Král newyorské ZOO 
Alex se setká s rodiči a zjistí, že v srdci Černého 
kontinentu mu jeho manýry nic dobrého nepřine-
sou. Zebra Marty konečně na vlastní kůži pocítí, 
jaké to je, být součástí velkého stáda a svobodně 
s ním cválat savanou. Hrošice Glorie tu potká 
neuvěřitelného hrošího samce a žirafák Melman 
se bude snažit zbavit hypochondrie a přitom tiše 
trpět, protože Glorie mu ani trochu není lhostejná. 
Připravte se na to, že podobných překvapení vás 
v Madagaskaru 2 čeká víc.
Vstupné 60,- Kč           Mládeži přístupno
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 PORTS
Červencové Mistrovství ČR 

v Martinicích
Jezdecká společnost EQUITANA, o.s. pořádá v termínu 16. – 18.července 

2010 Mistrovství České republiky v parkurovém skákání. Vše bude probí-
hat v areálu EQUITANA v Martinicích u Březnice denně od 10.00 hodin.
Srdečně zveme všechny, kdo chtějí shlédnout zajímavou podívanou a strávit 
příjemně den. Podobná akce je v našem regionu poprvé. Nezapomeňte, 
o víkendu 16. – 18.července rozhodně přijeďte do Martinice u Březnice, 
budete svědky soubojů koní a jezdců o tituly Mistrů ČR. Další info najdete 
na www.equitana.cz. 

Martin Pecka
Jezdecká společnost EQUITANA

Vítězní potápěči
Ve dnech 8. a 9. května 2010 uspořádal Blatenský klub potápěčů na 

zatopeném lomu v Trhové Kamenici 1. kolo seriálu mistrovství ČR v lovu 
ryb na nádech. Našim závodníkům se opětovně velice dařilo. V první desítce 
se jich umístilo 6. Zvítězil František Jána -  České Budějovice před Karlem 
Říhou ml. - Blatná I a Martinem Dolejšem - Blatná III. Dále z domácích 
skončili: Petr Pechr 4. místo, Martin Zdvořáček 6. místo, Karel Říha st. 
9. místo, Evžen Faja 10. místo, Pavel Troníček 13. místo, Josef Kostka 
22. místo a Petr Sedláček 25. místo. V družstvech zvítězila Blatná I (Říha 
st., Faja, Říha ml.) před Českými Budějovicemi  (Jána, Křída, Nováčková) 
a Blatná III (Zdvořáček, Dolejš, Troníček). Blatná II (Kostka, Pechr, 
Sedláček) skončila 7. Závodů se zúčastnilo 35 závodníků z 12 družstev.

K.E.

Kuřátko Cup se po roce 
opět vrátí na lnářské 

fotbalové hřiště
Lnáře - Turnaj v malé kopané „Kuřátko Cup“ zaznamenal loni při své 

premiéře ve Lnářích vysokou hráčskou i diváckou účast. Jeho  start do at-
mosféry sportovního dění na Blatensku byl doslova raketový. 31. července 
2010 se na stejném místě od devíti hodin ráno bude konat jeho druhý ročník. 
Veškeré podrobnější informace už nyní na internetových stránkách www. 
Kuratkocup.estranky.cz/ www.kuratkocup.websnadno.cz / nebo na telefon-
ních číslech 777/ 196 383, 607/ 526 980. E- mail je kuratkocup@seznam.
cz. V současné době je přihlášeno již 10 týmů, včetně ženské sestavy SK 
Slavia Praha.

Vladimír Šavrda

„Nová závodní dráha je 
fakt prima,“ pochvalovali si 
účastníci druhého jarního 

ročníku chlumského 
„Fichtlcupu“

Chlum- Změna je život. Tohoto rčení se přidrželi i pořadatelé letošní-
ho chlumského „Fichtlcupu“ a připravili pro majitele malých motocyklů 
změněnou závodní trasu. „Trať není o moc delší než ta loňská, ale zato je 
náročnější. Ovál měří zhruba kilometr“, dodal jeden z organizátorů soutěže 
Petr Tchorovský. Nutno doplnit, že poupravená dráha se všem přítomným 
čtyřiadvaceti závodníkům velice zamlouvala. Změnu uvítali i diváci, kterých 
sem o sobotním odpoledni zavítalo více než sto.

Za horkého favorita tohoto přeboru byl považován osmnáctiletý jezdec 
Václav Starý z Tedražic, který tady v Chlumu vyhrál už dvakrát- jednou na 
loňském jarním premiérovém ročníku a předloni na druhém zimním ročníku. 
Tentokrát si sebou přivezl hned dva „plechové miláčky“- klasického pionýra 
i speciála. V obou kategoriích odvedl velmi dobrou práci a svou kandidaturu 
na prvního jezdce závodu dotáhl na téměř stoprocentní hranici. „Závody 
jezdím pravidelně už třetím rokem,“ svěřuje se šťastný držitel dvou věnců 
po slavnostním ceremoniálu, „Ročně absolvuju zhruba patnáct soutěží. 
O mé stroje pečujeme společně s tátou- něco udělám já, něco on.“ Následně 
skromně utrousí, že za celé tři roky jeho úspěšné kariéry nebylo závodu, kde 
by nekynul davům „z bedny“. Dokonce i technické problémy se ho bojí jako 
čert kříže a vyhýbají se mu. „Snad jenom dnešek byl výjimkou- ohnul jsem 
brzdu. Na konečný výsledek to ale nemělo vliv,“ zdůrazňuje Václav Starý.

Rovněž osmnáctiletý Pavel Pavlas z Malého Boru u Horažďovic chodí 
s Václavem Starým do jedné školy i do jedné třídy. Také jemu učarovaly 
malé motocykly a tak oba kluci jezdí na závody společně. Pavel Pavlas je 
sice méně úspěšný než jeho kamarád, ale i on patří k elitě závodních okruhů. 
Za dvě sezóny dobyl dvě vítězství a jedny stříbrné ostruhy. Osudovými se 
mu ovšem staly tzv. „bramborové medaile“: „Je to už k zbláznění“, kroutí 
hlavou mladý jezdec, „V poslední době ne a ne prorazit na bednu. Kdyby 
se za každé čtvrté místo udílela opravdu brambora, máme už doma plný 
sklep. Ale tady to dneska vidím optimisticky- tipuju, že budu druhý, pokud 
neselže technika.“ Naráží tím na fakt, že stroj, na kterém sedí, je sestavený 
ze tří pionýrů starých dvacet let a celé dva roky neustále prochází systémem 
ladění a oprav.“ Při hodnocení svých šancí se zmýlil jen nepatrně- skončil 
třetí a tak snad konečně rozetnul ten nešťastný řetězec čtyřek.

Ale i domácí závodníci si na chlumských okruzích nevedou špatně. Třeba 
takový Pavel Vohryzka, podnikatel z nedalekých Hajan- loni mu utekla třetí 
pozice jen vinou spadlého řetězu. „Oproti mladým klukům jsem ve značné 
nevýhodě“, soudí hajanský nadšenec, kterému už zanedlouho pořadatelé 
chlumského „Fichtlcupu“ zřejmě přidělí inventární číslo, „Mezi jejich 
padesáti a mými sto pěti kily je podstatný rozdíl.“
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Letos patřily stupně vítězů jen a pouze přespolním jezdcům. V kategorii 
speciály se vyšvihl do čela Radek Frank z Volenic, následovaný Václavem 
Starým z Tedražic a Davidem Verbným  ze Štěchovic. Na klasickém pionýru 
nenašel přemožitele Václav Starý z Tedražic, stříbrný věnec skončil na krku 
nejstaršího účastníka přeboru Josefa Štvána z Uzenic, vytouženého bronzu 
se dočkal Pavel Pavlas z Malého Boru u Horažďovic.

Vladimír Šavrda

DŘEVÁCI, VÍTĚZOVÉ OP-MUŽŮ VE VOLEJBALE
Dřeváci TJ Sokol Blatná zvítězili v letošním ročníku okresního přeboru mužů ve volejbale a nečekaným triumfem zakončili úspěšnou sezónu 

2009/2010. V celém jejím průběhu se Dřeváci prezentovali velmi kvalitními výkony a po dramatickém závěru soutěže obsadili první místo, o kterém 
musely ve vyrovnané tabulce rozhodnout až podíly míčů. Dřeváky nyní čeká kvalifikace o krajský přebor.
         Ondřej Kočovský

Konečná tabulka soutěže:

 1. TJ Sokol Blatná „Dřeváci“  21  17 4 36    :     12 38

 2. TJ ČZ Strakonice „B“  21  17 4 36    :     12 38

 3. Záboří Žížaly   21 12 9 27    :     22 33

 4. TJ Blatná „A“   21 12 9 26    :     25 33

 5. TJ Blatná „B“          21 10 11 25    :     27 31

 6. TJ Fezko Old Dogs Strakonice  21 9 12 20    :     27 30

 7. SK Otava Katovice   21 4 17 13    :     35 25

 8. SK Řepice   21   3       18      14    :     37 24
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