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Čtrnáctideník                                                                                                                                     Cena 7,- Kč

Snad se i v neděli všechno dobře povedlo u vás v Blatné? Ale ano, 
jsem si jista!!

Opravdu máte můj velký obdiv! Dát dohromady a zvládat tak složitý 
a do sebe „pletený“ program!

Sýr vypadá velmi dobře, mám z něho velkou radost. Vůbec celá akce 
se mi moc moc líbila!

Mám na vás ale prosbu. Jistě budete psát do Vašich novin o celé akci. 
Když budete psát o sýru, tak bych byla moc ráda, kdybyste mým jménem 
poděkovala všem lidem, kteří se mnou čekali hodinu a čtvrt než se mléko 
srazilo. Za jejich věrnost, že se se mnou smažili na slunci...

A ještě té paní, od které jsme měli to mléko, protože bez ní bych sýr 
nemohla dělat, že?

„Sýrům se daří dobře“ napsala Doris Windlin

Mléko se totiž podle plánu mělo srazit po 15 minutách, ale vysvětlovala 
jsem jim všem, než jsem začala s výrobou sýra, že mléko mi bude diktovat, 
co s ním mám udělat. Ale ještě jsem netušila, že to opravdu tak bude.

Ale trpělivost se vyplatila, pak šlo najednou všechno velmi rychle. Už 
jsem nic nedělala podle hodinek, jenom podle mléka a mých očí. A měla 
jsem dojem z lidí, kteří se mnou zůstali celou dobu, že i pro ně to byla pak 
velká radost, jak jsem sýr vytáhla … jako bysme to zvládli společně!!!!

Tím to mělo ještě takový speciální nádech. Možná krásnější, než kdyby 
všechno šlo přesně podle plánu!

Ještě jednou moc za všechno děkuju. Protože to jsou akce, kde i já jsem 
stejně obdarována jako lidé, kteří se přijdou podívat!...

Z dopisu od Doris

Nahoře: Návštěvníci švýcarského víkendu měli možnost vidět výrobu švýcarského sýra tradiční metodou jako na horské salaši. Doris Windlin 
připravila všem úžasný zážitek.

Dole: V programu vystoupily i děti ze Sedlice a dívky z Domova PETRA Mačkov.
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 KTUALITYA
Poděkování

Naše firma Blatenská ryba, spol. s r.o., 
děkuje všem účastníkům Rybářských slavností 
v Blatné.

Děkujeme hlavně za pomoc mnoha jedin-
cům, organizacím i firmám s přípravou těchto 
slavností. Zvláště děkujeme za pomoc Min. pro 
místní rozvoj, panu ministru Ing. Vondruškovi 
a Jč. kraji, panu hejtmanovi Mgr. Zimolovi. 

Počasí na začátku slavností vypadalo až 
děsivě nicméně postupně se vylepšilo, takže 
jsme byli spokojeni. Nechceme hodnotit 
kvalitu slavností jako celku, ani jednotlivých 
účinkujících, to musí posoudit návštěvníci. 
Ale myslíme si, že tyto slavnosti vytvořily 
dobrý základ pro konání dalších - již nyní 
máme nové nabídky a nové návrhy. Věříme, 
že pořádání dalších slavností vytvoří dobrou 
budoucí tradici setkávání příznivců rybářství 
a ryb, konzumentů rybího masa, příznivců 
Blatné a obdivovatelů Blatenska.

Blatenská ryba, spol. s r.o.

Rybářské závody 
rybník Labuť 

V rámci rybářských slavností v Blatné 
proběhly v sobotu 19.6.2010 rybářské závo-
dy na rybníce Labuť v Myšticích. Závodů se 
zúčastnilo 50 dospělých závodníků a 5 dětí 
a probíhaly od 6 do 14 hodin. Pro účastníky 
byly připraveny hodnotné ceny od naší spo-
lečnosti.

Vítězem se stal pan Karel Mrázek z Milo-
vic, který ulovil celkem 38 kusů ryb o celkové 
délce 1695 cm. Vyhrál trofejního sumce, který 
mu bude předán na slavnostním výlovu rybní-
ka Labuť na podzim letošního roku.

Poděkování
V rámci pořádání 1. rybářských slavností 

v Blatné dne 19. – 20. června 2010 zorganizo-
valo vedení společnosti Blatenská ryba, spol. s r.
o. mimo rozsáhlý program i setkání bývalých 
spolupracovníků a důchodců, které proběhlo 
dne 20. června 2010 na náměstí v Blatné. Bylo 
to zdařilé setkání v průběhu pestrého programu 
slavností v Blatné.

Bývalí spolupracovníci a důchodci oceňují, 
že vedení společnosti nezapomíná na své bývalé 
zaměstnance a tímto jim děkují za milé setkání 
a pohoštění.

Blatenské mažoretky si přivezly ze semifinále MČR

v Přešticích dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili s postupem 

do finále soutěže, 

které proběhne tento víkend v Jaroměři.

Pak už nás čekají zasloužené prázdniny.

Přejeme všem krásné léto, hodně sluníčka a pohody.

�

�

��Týden netradi�ních prohlídek 
        na ZZÁÁMMKKUU LLNNÁÁ��EE
Od 5.7. do 8.7. budou turistické prohlídky 
               vždy v 11:00, 13:00 a 16:00

doprovázeny scénkami z historie zámku a Lná�
             v podání Divadélka K.U.K  Nymburk 

No�ní prohlídky zámku: 4.7. 22:30 
                                                   7.7. 19:00 

ních prohlídek 

budou turistické prohlídky 

�

ČERVENEC – Z PAREN, DEŠŤŮ,BOUŘEK 
A POTU SPLETENEC

A máme tu léto, prázdniny, čas dovolených. 
Pevně věříme, že letošní zatím dost nevydařený 
rok teď vše napraví. Přáli bychom si stejně jako 
vy, aby počasí bylo příznivé, slunce dostatek, ale 
i vláhy, úroda plodů  dobrá, mnoho hub a všeho 
jak má být.
Co nám poradí lidová pranostika?

- Prší-li 4. července, říká se, že sv. Prokop 
vysévá houby

- Pravil sv. Jindřich: zahálet o žních je hřích!
- O sv. Kamilu (18.7), slunce má tu největší 

sílu
- Dozrávají-li borůvky, za tři týdny dojde 

i na žita
- Syt chleba neodhazuj!
- Po sv. Smilu (14.8.) slunce ztrácí svou sílu

A protože další Blatenské listy vyjdou až 
v týdnu před poutí, jen připomínáme:

Po celé léto nás najdete v prodejně na nádvo-
ří blatenského zámku a také na náměstí Míru 
„U SV. KATEŘINY“. Jako novinku vám 
nabízíme letní kolekci POMNĚNKOVÉ KE-
RAMIKY.

Nezapomeňte také na PŮJČOVNU LODĚK 
proti Hospůdce u Bryndů a hlavně, že tu nejsme 
jen pro turisty, ale také pro vás, blatenské ob-
čany!

V prodejně U SV. KATEŘINY teď také mů-
žete dostat levně některé učebnice matematiky 
pro gymnázia, malý anglický a německý slovník,  
PUZZLE map světadílů, počítačové šachy ( s fi-
gurkami), detektivky a zajímavé knihy.

Všem vám přejeme krásné a požehnané 
LÉTO.

SMUTNÁ ZPRÁVA
Jako rána z nebe přišla zpráva o smrti ma-

jitele domu a našeho obchodu JANA PIKLA, 
který nám pomáhal a zároveň v posledních letech 
umožnil naši další celoroční existenci v Blat-
né. Za pomoc a vše co pro nás vykonal znovu 
děkujeme a nikdy nezapomeneme na skvělého, 
milého, usměvavého, dobrosrdečného a přejícího 
člověka.

Poslední rozloučení se uskutečnilo včera 
v Blatné.

Eva Fučíková, lidové řemeslo
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RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI VE FOTOGRAFII
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Text a foto: Ing. J. Kurz
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Ke Švýcarskému víkendu, 
který pořádalo Občanské sdružení Nobiscum Humanitas na zámku Blatná 
ve dnech 11. - 13. 6. 2010 je třeba ještě dodat:

Pořadatelé děkují všem, kteří při jeho přípravě a organizaci pomohli, 
zejména Velvyslanectví Švýcarské konfederace, HST – Obchodní komoře 
Švýcarsko-Česká rapublika a v ní působícím subjektům, Jihočeskému kraji, 
manželům Šafaříkovým, Doris Windlin, manželům Královým ze Řečice, 
účastníkům obou besed, panu Ing. J. Veselému, Domovu PETRA Mačkov, 
blatenským a sedlické ZŠ a za morální záštitu Městu Blatná.

Děkujeme i všem návštěvníkům, kteří vytvořili tu báječnou milou atmo-
sféru, jíž jsou „víkendy“ na zámku pověstné.  B. Malinová

Diskusní panel o výchově k občanské společnosti, 
který se konal na blatenském zámku minulou sobotu jako součást švýcarské-
ho víkendu navázal na podobnou akci, „Living peace“, uspořádanou během 
loňského švédského víkendu. I tentokrát jsme měli čest přivítat významné 
hosty, kteří přednesli své úvodní příspěky k tématu. Volba tématu logicky 
souvisela se švýcarskou zkušeností    s uspořádáním mnohanárodnostního 
společenství a s využitím prvků přímé demokracie. Řízení panelu přijal 
Ing. Petr Kalaš, který dlouhé roky žil ve Švýcarsku, kde pracoval pro 
Světovou banku, po návratu v letech 2006 – 2007 byl ministrem životního 
prostředí ČR, později poradcem premiera Fišera. Dalším mluvčím byl sta-
rosta družebního Roggwilu, Erhard Grütter (Muck), RNDr. Jan Zahradník, 
prorektor Jihočeské univerzity pro zahraniční vztahy, PhDr. Salim Murad 
z katedry společenských věd Pedagogické fakulty JČU, JUDr. Jaroslav 
Vondráček, z Právnické fakulty UK Praha.  

Diskutovalo se mimo jiné i o hlasování, kterým se švýcarští občané 
postavili proti výstavbě dalších mešit.

Zarážející je rozdíl mezi českou společností a zeměmi s demokratickými 
tradicemi při posouzení možnosti ovlivnit politické dění. Zatímco o možnosti 
prosazení svého názoru je v USA přesvědčeno 30% obyvatel, v západní Ev-
ropě 20%, u nás je to pouhých 10%. Hovořilo se o možnostech, jak aktivitu 
občanů a tím jejich podíl na řízení společnosti zvýšit. Shodou okolností se 
beseda uskutečnila nedlouho po parlamentních volbách a tím  se nabídla 
možnost hodnotit jejich výsledky a diskutovat další vývoj v naší společnosti. 
Do diskuse se aktivně zapojila řada dalších návštěvníků.

Jedním ze závěrů diskuse bylo zdůraznění důležitosti vzdělání pro vytvá-
ření demokratické společnosti. Symptomatickým se může v této souvislosti 
bohužel jevit nezájem pedagogů blatenských škol o účast na této besedě. 

Panelová diskuse na téma „voda, čistota vody, povodně“  
se uskutečnila dne 13.6.2010 od 11 hodin ve freskovém sále Bavorovského 
paláce na zámku v Blatné v rámci švýcarského víkendu.

Diskusi vedl a průběh řídil Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. po 
úvodních slovech dal slovo starostovi města Josefu Hospergrovi, který 
pohovořil o Blatné úvodem a podotkl význam čistoty vod a dopad povodní 
na Blatensku.

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., senátor -  zmínil množství vody na 
planetě, v oceánech, ledovcích a vodních tocích, vyzdvihl nepostradatelnost 
pitné vody a koloběh vody na zemi a její čistící efekt. Rovněž zdůraznil 
důležitost pitné vody pro lidský organismus.

Prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc., profesor ČVUT Praha  – vyjmenoval 
druhy povodní, jejich historický výskyt v České republice,  následně rozebral 
povodeň v roce 2002, její příčiny a důsledky na Blatensku. Dotkl se také 
významu rybničních soustav, jejich výhod a nevýhod při povodních. Zmínil, 
že významné vodní soustavy vznikají rovněž v Čínské lidově demokratické 
republice a z hlediska jejich postavení by při poruše mohlo dojít k domino-
vému efektu jako v roce 2002 na Blatensku..

Ing. Martin Neruda, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy, universita J. 
A .Purkuně - Ústí nad Labem – vyzdvihl význam revitalizace vodních toků 
i jako formu protipovodňových opatření, výskyty povodní a jejich dopad jako 
způsob přirozené revitalizace. Rovněž rozebral modelování provodní a jejich 
postupu z hlediska protipovodňové ochrany níže položených obcí.

Ing. Martin Dolejš, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Blatná – ro-
zebral záležitosti z místního pohledu Blatenska, zmínil kvalitu a vydatnost 
podzemní vody z místních zdrojů. Význam připojení Blatné za Římovskou 
vodárenskou soustavu a připojování dalších obcí Blatenska. Z hlediska 
kvalit vody ve vodních tocích upozornil na zvýšené biologické znečištění, 
které v kontrolním místě v Dolním Ostrovci nevyhovuje z hlediska kvality 
vod. K protipovodnové ochraně uvedl iniciativu města vytvořením návrhu 
protipovodňových opatření města Blatná a jeho zapojení do programu mi-
nisterstva zemědělství.

MVDr. Václav Špeta, ředitel společnosti Blatenská ryba, s.r.o. – zhod-
notil historický a současný stav rybníkářství, produkci ryb a jeho dopad 
a vlivy na vodu v rybnících. Ekonomické a ekologické aspekty, se kterými 
se setkává při této činnosti. Dále zmínil i mimoprodukční funkce rybníků, 
krajinářskou rekreační, protipovodňovou a další. Význam živin pro produkci 
ryb a používání chemických látek, které ve vodách jsou jak ze zemědělství, 
ale také odpadních vod.

Z publika byl dotázán jak je to s koupáním v rybnících a zdali je možné 
se koupat v jakém-koli rybníce.

RNDr. Petr Pavlík, Český svaz ochránců přírody v Blatné – ekologické 
aspekty rybníkářství a vlivy množství vody v rybnících a mokřadních po-
rostů pro ptactvo. Vyzíval ke zvýšené spolupráci při provozování a užívání 
rybníků. Vzpomněl rovněž význam letnění rybníků z hlediska výskytu ptáků 
a jiných živočichů a rostlin.

Své dotazy přednesl pan D. Slonim ohledně dřívějšího a dnešního výskytu 
zooplanktonu ve vodách, zvýšené hladině vod u zámku, zasychání olší podél 
vodních toků a další.

Ing. Bedřich Moldan, na závěr diskuse uvedl existenci chemických látek 
ve vodách a jejich toxický vliv na různé rostliny a řasy i v malých koncen-
tracích.      MD

Myšlenka panelů o výchově k občanské společnosti na blatenském zámku 
patrně již pevně zakotvila – nakonec proč ne, vychovával tu v 19. století už 
Jan Evangelista Purkyně. Ještě předtím, než se jeho osudem stala fyziologie, 
tehdy, kdy byl ovlivněn myšlenkami Pestalozziho, švýcarského reformátora 
vzdělávacího systému.    ZM

Skvělá nálada na nádvoří zámku.

Kytarový kroužek ZŠTGM Blatná.

Symbol Švýcarska - bernardýn. Snad to batole nemá žízeň?
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Den dětí na ZŠ TGM, aneb 
akce „kulový blesk“

Letošní Den dětí jsme připravovali už od září. Zástupci školního par-
lamentu totiž přišli s nápadem strávit Den dětí společně, a to v pražském 
Beckilandu. Dát dohromady program pro všechny žáky, tedy 1. i 2. stupeň, 
najít tři různé dopolední aktivity v Praze a zorganizovat společné odpoled-
ne v zábavním centru připomínalo od začátku spíše akci „kulový blesk“. 
Ale děti byly nápadem nadšené, učitelé souhlasili s přípravou projektu, 
a tak jsme celou akci „rozjeli“. Na 2. a 3. června jsme zamluvili Beckiland 
(zábavní centrum v Praze, kde děti mohou využít desítky různých atrakcí 
např. lezeckou stěnu, vláček, želatinový kopec, sopku, trampolínky apod.). 
Nás projekt jsme nazvali Zábava i poznání, zábavu bychom měli zajištěnou, 
ale co to poznání? Rozhodli jsme se pro děti připravit tři různé dopolední 
aktivity na výběr, a to tři různé pro 1. stupeň a tři pro žáky     2. stupně. Už 
v této fázi jsme tušili, že oba dva dny budou logisticky náročné, ale nakonec 
vše dobře dopadlo. Žáci prvního stupně si vybírali mezi ZOO, Petřínskou 
rozhlednou a Pražským hradem. Na 2. stupni bylo v nabídce letiště Ruzyně, 
Národní muzeum a také Petřín. Děti si vybraly, rozdělily se do autobusů, 
jedna skupina vyrazila vlakem a vše mohlo začít. 

2. června patřil den těm mladším. Počasí nám sice nepřálo, ale nenechali 
jsme se odradit ani od zdolání Petřínské rozhledny, ani od návštěvy ZOO, 
kde na děti čekal program Nebojte se strašidel, nakonec i Pražský hrad vi-
děly v plné kráse, i když vydatný déšť chvílemi bránil pěknému výhledu na 
Prahu. Ve 13:00 se všech téměř 120 dětí sešlo v zábavním centru Beckiland    
a druhá část dne – zábava – mohla začít. Všichni si odpoledne užili jaksepatří 
a unavení, ale spokojení usedali v 16:00 do připravených autobusů. 

Druhý den jsme pak zpracovávali všechny zážitky. Ve třídách se sešly 
děti, z nichž některé měly zážitky ze ZOO, některé z lanovky na Petřín a jiné 
zase z nádvoří Pražského hradu, tak bylo celý den o čem vyprávět. Žáky 
druhého stupně čekal 3. června podobný den, i když s trochu jinou náplní. 
Mohli navštívit expozici Příběh planety Země v Národním muzeu, projít se 
zrcadlovým labyrintem na Petříně a vylézt na Petřínskou rozhlednu a poslední 
výprava se vydala na letiště Ruzyně, kde pro ně byla připravena zajímavá 
prohlídka prostor, kam oko běžného cestujícího nedohlédne. Ve 13:00 se 
i oni sešli v Beckilandu a po krátké době se rozplynuly i obavy, že jsou žáci 
druhého stupně na podobné atrakce už velcí. Stejně jako děti i někteří učitelé 
neodolali       a vyzkoušeli lezeckou stěnu nebo trampolíny, aby tak potvrdili, 
že kdo si hraje, nezlobí! 

Doufám, že celý tento náročný projekt, který nám chvílemi dal pořádně 
zabrat, se líbil nejen dětem, ale i všem kolegům. A také doufám, že zástupci 
školního parlamentu přijdou i za rok s nějakým dalším zajímavým nápa-
dem.    Mgr. Ludmila Růžičková, ZŠ TGM Blatná

, ,  VÍTÁNÍ PRÁZDNIN ,,
Koncert blatenské rockové kapely

FALLET OCELOT
pátek 2.7. 2010   19:00 – 21:30

nádvoří ZÁMKU LNÁŘE
Vstup dobrovolný.

Občerstvení zajištěno.

Blatenské infocentrum a cestovní kancelář Ciao…  aktuálně:
Konečně máme před sebou tolik očekávanou dobu prázdnin a dovolených. Než se rozběhnete na prázdniny, zastavte se v městském infocentru 

a cestovní kanceláři Ciao… pod věží pro cestovatelské novinky. Na Vaše toulky Vás navíc vybavíme třeba knižním průvodcem či mapou, díky níž se 
dostanete ke svým turistickým cílům bez bloudění.

Nízkonákladová letecká společnost Easy Jet rozšířila na jaře své linky a již nyní s nimi můžete letět z Prahy do Amsterdamu, anglického Doncasteru 
či do Paříže. Tato trojice měst se tak přidala k zaběhlým přímým letům do Bristolu, Londýna a Milána. Letenku nejen od této letecké společnosti můžete 

zakoupit v naší kanceláři, stejně tak jako autobusové jízdenky či lodní lístky na trajekty. V době letních festivalů a koncertů pamatujte i na to, že jsme Vaším nejbližším prodejním místem 
vstupenek, které jsou v předprodeji sítí Ticket Art, Ticketportal, Ticketstream a Eventim. Předprodej vstupenek zajišťujeme celoročně na kulturní, společenské a sportovní akce, které 
se v uvedených sítích nabízejí. Mnoho kulturních akcí proběhne během léta na zřícenině hradu Rabí. Během letních měsíců je nejčastěji využíván prostor velkého hradního nádvoří se 
zastřešeným pódiem a v podstatě neomezenou kapacitou hlediště pro již tradiční koncerty. Návštěvník si tak může při poslechu hudby vychutnávat nejen pohled na přilehlé části hradních 
budov, ale i na noční oblohu. Pokud se Vám nepodaří zakoupit místo k sezení, můžete si donést vlastní karimatku nebo deku. Dne 9.7. se uskuteční koncert Pavla Bobka se skupinou 
Malinaband a hostem Robertem Křesťanem a 31.7. koncert Jana Budaře a Eliščina bandu. 

Pokud chcete letos zažít trochu jinou dovolenou, dopřejte si plavbu po moři. Nemusíte být milionář, abyste se mohli plavit na luxusní lodi. Plavby po středozem-
ním moři jsou srovnatelné s cenou leteckého zájezdu a během celé plavby  máte plnou penzi a využíváte veškerých sportovních a zábavních možností, které loď nabízí. 
Každý den objevujete jiné město, třeba i jinou zemi. Zároveň si užíváte námořního dobrodružství  a především nezapomenutelný pohled na svět z paluby lodi. Plavit se 
můžete i v exotických destinacích – kolem ostrovů v Karibiku, u Madagaskaru nebo třeba i kolem severských zemí či podél Kanady a Aljašky. Překvapí Vás ceny okolo 
1.000,- EUR. Nabídka je opravdu široká a zážitek neobyčejný. Pro více informací se zastavte v informačním centru a cestovní kanceláři Ciao… pod blatenskou věží. 
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Krásné léto plné cestovatelských zážitků Vám přeje
Vendula Hanzlíková a Váš  Ciao… team 
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Komunisté a příslušníci jejich represivního 
aparátu zavraždili nebo nechali zavraždit koncem 
40. let a v průběhu 50. let 20. století tisíce nevin-
ných vlastenců a demokratů. Jedním z prostředků, 
pomocí něhož byli likvidováni nepohodlní jedinci 
i celé skupiny lidí, byly monstrózní politické 
procesy, okopírované od sovětských soudruhů 
a jejich sadistického vůdce J. V. Stalina. Na 
základě absurdních až demagogických obvinění 
se na hlavy církevních hodnostářů, sedláků, 
důstojníků a politiků snášely ty nejtvrdší možné 
tresty, spojované s konfiskací majetku a ztrátou
občanských práv, včetně ztráty práva na důstojnou 
smrt a čestný pohřeb.

Pravděpodobně nejznámějším a jedním z nej-
tragičtějších politických procesů padesátých let se 
stalo vykonstruované řízení proti političce Miladě 
Horákové a jejím spolupracovníkům. Její případ 
vzbudil ve světě nevídaný rozruch, který rozdmý-
chali především čeští emigranti. Nejvýznamnější 
osobnosti politického, vědeckého a kulturního 
života v Evropě naléhali na komunistickou vládu, 
aby byla Miladě Horákové udělena milost. Mar-
ně. Statečná a obětavá žena, která přežila hrůzy 
nacistického koncentračního tábora, nepřežila 
tzv. „vítězství pracujícího lidu“ v rodné vlasti. 
Už sám komunistický puč v únoru 1948 určil, 
že tato vlastenka do nové doby prostě „nepatří“. 
Ale stejně jako nacistům tak se ani komunistům 
a estébákům nepodařilo ji nikdy zlomit.

Společně s JUDr. Miladou Horákovou byli 
popraveni na nádvoří věznice Státního sou-
du v Praze další tři její přátelé: Jan Buchal, 
JUDr. Oldřich Pecl a Záviš Kalandra. Stalo se tak 
27. června 1950. Nenávist vrahů JUDr. Milady 
Horákové zašla až tak daleko, že ji nedopřáli ani 
rychlou a bezbolestnou smrt. Umírala dlouho 
a za strašlivých muk. Soudci a prokurátoři, kteří 
byli všem čtyřem popravám přítomni, sledovali 
odpornou podívanou s ledovým klidem a jistým 
pocitem zadostiučinění. Dokázali tím, že jsou 
ještě větší zrůdy, než byli příslušníci gestapa za 
protektorátu.

Dalších devět členů skupiny, kterou označila 
komunistická justice za „protistátní, spikleneckou 
a vlastizrádnou“, bylo odsouzeno k mimořádně 
tvrdým trestům: JUDr. Josef Nestával- do-
životí, JUDr. Jiří Hejda- doživotí, František 
Přeučil- doživotí, Antonie Klinerová- doživotí, 
JUDr. Bedřich Hostička - 28 let těžkého žaláře, 
JUDr. Zdeněk Peška - 25 let těžkého žaláře, 
JUDr. Jiří Křížek - 22 let těžkého žaláře, Františka 
Zemínová - 20 let těžkého žaláře, Vojtěch Dundr 
- 15 let těžkého žaláře.

Děsivým doprovodným jevem zločinného 
procesu pod sovětskou taktovkou bylo davové 
šílenství obyčejných lidí, kteří pod náporem ko-
munistické propagandy uvěřili ve vinu JUDr. Mi-
lady Horákové a houfně pro ni žádali trest smrti. 
I slušní a inteligentní občané střízlivého rozumu 
běsnili a rozsévali nenávist proti bezbranné národ-
ní hrdince Miladě Horákové ve svém okolí. Za-
čalo se s horečným sepisováním petic, žádajících 
popravu křivě obviněné za každou cenu. Petice 

byly odesílány do Prahy, podepsané i občany, 
přesvědčenými o morální čistotě hrdinky proti-
nacistického odboje, kteří tak učinili ze strachu 
o sebe a své rodiny. Hysterii propadla údajně až 
polovina českého národa.

Na tuto šílenou dobu před svou smrtí zavzpo-
mínal i politický vězeň František Hezoučký ze 
Sedlice u Blatné, když vypověděl: „Na sedlickém 
národním výboru se div nestály fronty, když se 
podepisovala petice za popravu Milady Horákové. 
Naši občané jakoby ztratili soudnost a zdravý 
rozum.“ On sám byl souzen společně s dalším 
sedlickým občanem v Písku: „Minimálně polo-
vina Sedlice tenkrát do Písku cestovala, aby si 
mohla nadšeně zatleskat, když nás soud poslal do 
vězení za to, co jsme nikdy neudělali.“

Rezoluce, petice, dopisy, prohlášení, lačnící 
po krvi Milady Horákové, chodily ze všech koutů 
republiky. A nejen to- byly organizovány mítinky, 
besedy, schůze s jediným cílem - co nejvíce pošpi-
nit a pohanit JUDr. Miladu Horákovou a ostatní 
obžalované. Našli se tací jedinci, kteří Miladu 
Horákovou neváhali přirovnávat k Adolfu Hitle-
rovi! Nejhorší na celé věci byl fakt, že do nechutné 
kampaně byly zavlečeny i děti. Takovýto dopis 
napsali žáci 3. třídy 1. národní školy z Bystřice 
pod Hostýnem 6. června 1950 Státnímu soudu 
v Praze: „Jsme sice ještě malí občané ČSR, ale 
máme také svoji vlast rádi jako dospělí. Slyšeli 
jsme o velezrádcích a špiónech, kteří jsou právě 
v Praze souzeni. Chtěli zničit mírovou práci naší 
země. Voláme s ostatními: Chceme pokojný 
život a klid pro práci všech! Budeme se ještě 
lépe učit, zvýšíme sběr léčivých bylin a papíru. 
V probíhající soutěži sběru chroustů se snažíme 
každý dostat se na první místo. Nechceme novou 
válku, chceme mír a klidný život našich rodin! 
Odsuzujeme rozvratníky národa.“

V podobném duchu sepsali dopis kupříkla-
du i členové pionýrské skupiny z „neznámého 
místa“, kterým se velice líbil prokurátor mluvící 
slovensky, žáci národní školy z Újezda u Vizovic, 
z Brocna u Roudnice nad Labem, žáci střední 
školy ve Vejprtech, národní školy z Týništka 
v okrese Vysoké Mýto, žačky 4. třídy 1. národní 
školy dívčí v Chrudimi II. aj. Přisadili si i členové 
učitelských a profesorských sborů. Komunisté 
mohli být spokojeni- tak dokonalé vymytí mozků 
národní historie nepamatuje!

Čisté svědomí nemůže v tomto ohledu mít 
ani Československá strana lidová. Nejen proto, 
že i její příslušníci se tehdy v roce 1950 v tomto 
obludném honu na čarodějnice přímo angažovali. 
Ale hlavně proto, že celých 41 let kolaborovala 
s vládnoucí KSČ a po roce 1989 se tvářila jakoby 
nic.

Dokonce i socialističtí umělci neváhali naky-
dat na adresu obžalovaných tuny hnoje- básníci 
Jan Noha, Jan Pilař, herečka Božena Půlpánová, 
spisovatel Jan Drda, Václav Lacina, spisovatelka 
Jarmila Glazarová a jiní. Za to se pak mohli až 
do konce svých dnů těšit přízni komunistických 
polobohů.

Kdo všechno se podílel na úkladné a surové 
justiční vraždě Milady Horákové, Jana Buchala, 
Oldřicha Pecla a Záviše Kalandry? Na čtyřnásob-
né vraždě příslušníků elity českého národa?

Za obžalobu si vysloužili „rudé ostruhy“ 
prokurátoři JUDr. Josef Urválek, JUDr. Juraj 
Viska, JUDr. Jiří Kepák, JUDr. Antonín Havelka 
a Judr. Ludmila Polednová. Soudcovský talár 
zhanobili JUDr. Karel Trudák, JUDr. Otakar 
Matoušek, JUDr. Karol Bedrna, Miloš Kučera 
a Jan Polanecký. Špinavou práci odvedli vyšetřo-
vatelé Státní bezpečnosti a jejich pomahači. Podle 
svědectví jistého Zdeňka Houzima dožil jeden 
z vyšetřovatelů v klidu a pohodlí s tučnou penzí 
v jednom Domově důchodců v okrese Strakoni-
ce. Zemřel ve více jak devadesáti letech a podle 
svědectví jeho spolunocležníka ho rozhodně 
špatné svědomí netrápilo. Ba právě naopak. Další 
z vyšetřovatelů STB Moučka také nikdy nespatřil 
mříže zevnitř. Zemřel nedávno a vždycky svou 
vinu na zmanipulované kauze JUDr. Milada 
Horáková a spol. popíral.

Jen dva účastníci čtyřnásobné justiční vraždy 
došli trestu. Jedna z nejohavnějších prokurá-
torských krys československého stalinismu, 
nechvalně proslulý fanatik JUDr. Josef Urválek, 
se v roce 1968 oběsil. Jako jidáš žil, jako jidáš 
také skončil. Pod jeho visící mrtvolou nalezli kri-
minalisté prázdnou láhev od alkoholu. Dělnická 
prokurátorská saň Ludmila Brožová-Polednová 
jako jediná skončila před soudem a posléze také 
ve vězení. Dodnes ale veřejnosti nikdo nevy-
světlil, proč se tak stalo až téměř dvacet let po 
zhroucení komunistického režimu, kdy jí už bylo 
86 let. A pak - tři roky vězení za tolik zločinů, na 
kterých se podílela, je směšně málo.

U Ludmily Brožové-Polednové je ta přitěžující 
okolnost, že nikdy své zločiny nepřiznala a nepro-
jevila sebemenší lítost. Podle spolehlivých zdrojů 
se při výsleších chovala téměř uraženě, kdože si to 
dovoluje narušovat její soukromí? Neustále se jen 
vymlouvala a tvrdila, že byla pouhou podřízenou 
pracovnicí prokuratury a musela plnit příkazy. 
Existují však důkazy, které ji staví do naprosto 
jiného světla. Ludmila Brožová-Polednová byla 
v kauze JUDr. Milady Horákové totiž neobyčejně 
aktivní. A to nejen za prokurátorským pultem - ve 
volném čase jezdila na besedy s pracujícími po 
celé republice, kde proti skupině obžalovaných 
štvala a podněcovala ještě větší nenávist a zášť. 
Například 19. června 1950 vystoupila na veřejné 
schůzi v Městském divadle v Ostravě, kde řečeno 
dobovou terminologií „popisovala přítomným 
špionážní a teroristické metody obžalovaných 
z procesu s Miladou Horákovou a spol. Tito 
zrádci a kontrarevolucionáři prý posílali komu-
nistickým funkcionářům zastrašovací dopisy a za 
okna jim dávali dynamitové nálože.“ Následoval 
hrdý proslov: „Takovým způsobem bojuje reakce 
proti našemu lidově demokratickému zřízení, tak 
bojují ti zrádci a špióni proti dělníkům a pracují-
cím u nás. A jak my budeme bojovat proti těmto 
kontrarevolucionářům a špiónům, na to je tato 
odpověď : Budovat, budovat a ještě více odhalo-
vat a potírat reakci. Zvyšovat bdělost a ostražitost. 
Směleji a směleji vpřed po boku Sovětského 

27. červen 1950 - Den, kdy slunce přestalo hřát a bůh 
se hořce rozplakal

/60. výročí úkladné justiční vraždy národní hrdinky JUDr. Milady Horákové/
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svazu!“ Důsledkem jejího revolučního monolo-
gu byl fakt, že účastníci schůze ještě dlouho po 
projevu rokovali na ulicích a odsuzovali zrádce 
národa a vlasti.

Ludmila Brožová-Polednová se nedopustila 
protizákonného jednání pouze svou účastí na 
soudním procesu s JUDr. Miladou Horákovou. 
I když tady šlo o zločin bezpochyby nejtěžší.

Svou kariéru si pečlivě budovala už předtím 
v jiných politických procesech. Velmi aktivně 
vystupovala jako prokurátorka v procesu Jaroslav 
Vetejška a spol. v březnu 1950 v hodonínské 
Sokolovně, kde padl trest smrti a dva tresty doži-
votního vězení, přičemž jeden dostala žena , která 
byla v šestém měsíci těhotenství. Vyznamenala 
se i v tzv. „procesu s řády“, který probíhal před 
Státním soudem v Praze od 31. března do 5. dubna 
1950. Za odměnu pak dostala důležitou roli v in-
kvizičním dramatu s JUDr. Miladou Horákovou. 
Posudek na ni vyzněl velice příznivě: „Bystrá, 
pilná, houževnatá, osvědčila se v několika větších 
věcech a vynikla jako dobrý řečník při procesech 
v Hodoníně a v procesu s řádovými kněžími. 
Politicky značně vyspělá.“ Komunistická proku-
rátorka nebyla nikdy v souvislosti s jinými zinsce-
novanými procesy obžalována a ani vyslechnuta, 
ačkoliv se podílela jak na předem připravených 
scénářích, tak na propagandistických kampaních. 
Alespoň v případě Milady Horákové a spol. bylo 
v roce 2008 jasně vyřčeno: „Spáchala trestný 
čin vraždy jako spolupachatel. Jiného úmyslně 
usmrtila, čin spáchala na více osobách a na jiném 
pro jeho politické přesvědčení.“ Tenhle cejch už 
jí na čele zůstane vypálen nadosmrti.

Komunistům se přes veškerou snahu nepoda-
řilo vymazat jméno Milady Horákové z národ-
ních dějin. Po roce 1989 vyplula na povrch celá 
pravda a všechny historické souvislosti o jednom 
z nejhorších politických procesů padesátých let. 
Milada Horáková byla rehabilitována a její jméno 
se začalo objevovat prakticky všude. Byly po ní 
pojmenovány ulice, náměstí, školy, bývalí političtí 
vězni se zasadili o vztyčení pomníku jako čestné 
památky na tuto statečnou a vzácnou ženu.

Bohužel to hlavní, oč po roce 1945 až do své 
popravy Milada Horáková usilovala, se po roce 
1989 neuskutečnilo. Komunistická strana nejenže 
nezmizela z veřejného života, ale právě naopak 
se její příslušníci infiltrovali do téměř všech no-
vých politických stran a obsadili téměř všechny 
důležité posty. Nebyla provedena sebemenší 
očista justice - talár dále oblékali prospěcháři , 
zkompromitovaní za minulého režimu. Nejinak 
to probíhalo na prokuraturách.

Proto nebyl dodnes potrestán téměř žádný 
komunistický zločin a také už nikdy nebude. 
I dnes po dvaceti letech od sametové revoluce 
mají komunisté v naší společnosti nebezpečně 
vysoký vliv, spolurozhodují o veřejných záleži-
tostech a dovolují si čím dál tím více, protože se 
těší justiční i politické ochraně.

Za tohle Milada Horáková a její spolupracov-
níci položili životy?

Vladimír Šavrda

Poznámka:
Při tvorbě tohoto článku byly použity doslovné 

citace z knihy „Žádáme trest smrti“ od autorů 
Petra Koury a Pavlíny Formánkové a údaje z ar-
chivních materiálů.

…Hop a skok přes potok…končí další školní rok
zprávičky z naší školičky
aneb
úplatky a korupce hýbou dnešním světem
…raději si přečtěte,  jak se vede dětem…
V závěru školního roku proběhlo v naší MŠ plno zajímavých kulturních i sportovních akcí pořá-

daných pro děti. 
V měsíci květnu mohly děti shlédnout několik divadelních pohádek. Pohádky měly veselý, mo-

derní děj,  herci byli bezprostřední, podařilo se děti zaujmout a se zájmem je aktivně zapojit přímo 
do děje. 

Letošní výlet si děti užily v ZOO OHRADA u Hluboké nad Vltavou. Soudím, že výlet se dětem 
líbil – a to doslova po všech stránkách…velká a chutná svačina, dostatek pití a laskomin a v neposlední 
řadě……………samozřejmě zvířátka!

4. 6. 2010 se konalo v Domově pro seniory v Blatné slavnostní předávání cen u příležitosti výtvar-
né soutěže PŘÍRODA BLATENSKA, tentokrát na téma:“Všechno lítá, co peří má. “ Naše děti zde 
vystoupily s krátkým kulturním programem a též převzaly ceny za své výtvarné práce. V kategorii 
„kolektivy“ se umístila naše MŠ na 1. místě, v kategorii „jednotlivci“ získali ceny: Klára Jiřincová-1. 
místo, Jakub Šurát-1. místo, Adam Pikl-2. místo, Robert Šorna-3. místo a Filip Vrba-čestné uznání. 
Všem malým „výtvarníkům“ blahopřejeme!

8. 6. 2010 jsme uspořádali na letním stadionu v Blatné již tradiční SPORTOVNÍ HRY pro děti ze 
3.  a 4.  oddělení MŠ. Děti mohly předvést svou sportovní zdatnost v několika disciplínách. Podpořit 
děti k nejlepším výkonům přišli jejich rodiče, prarodiče, známí, ale také hosté-vedoucí odboru školství 
p. Ing. Marie Hájková a místostarosta města p. Mgr. Bohuslav Navrátil. Za skvělé sportovní výkony 
byli malí „Šebrlové, Dvořákové, Jágrové, Vokounové……. . “ odměněni diplomem a medailí. 

16. 6. 2010 se konalo na školní zahradě SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY . Pozvá-
ní přijali- vedoucí odboru školství p. Ing. Marie Hájková, místostarosta města Blatná p. Mgr. Bohuslav 
Navrátil, ředitelka ZŠ JAK p. Mgr. Jiřina Karlíková, ředitelka ZŠ TGM p. Mgr. Marie Šampalíková. 
V úvodu měly děti připravené pásmo písní za doprovodu harmoniky, zatančily, splnily slib předško-
láků. Po předání upomínkových předmětů a květin zašuměly vzduchem bublinky rychlých špuntů  
a mohlo se jít soutěžit. Pro děti a jejich rodiče bylo na školní zahradě připraveno několik stanovišť, 
kde si mohli vyzkoušet jak sportovní, tak i manipulační dovednosti. V budově MŠ měli rodiče a hosté 
možnost prohlédnout si výstavu dětských výtvarných prací, fotografie ze školního alba a kroniku MŠ.
Našim předškolákům přejeme hodně úspěchů ve škole!

19. 6. 2010 se konaly v Blatné RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI . Do bohatého programu jsme přispěli 
i my naším krátkým vystoupením. 

Ve dnech 22. a 23. 6. 2010 se děti podívaly do blatenského zámku. Prohlídka zaujala i ty nejmenší. 
Po té se vydaly malé princezny  malí rytíři  do zámeckého parku a pak už hladoví pospíchali na oběd 
do MŠ. 

Na závěr patří poděkování všem rodičům,  kteří se podíleli jak finančně, tak osobně na zdárném
a úspěšném průběhu všech akcí pořádaných pro děti. 

Přejeme dětem i rodičům příjemné a pohodové prožití prázdnin a v září se těšíme nashledanou. 
H. P.  Mateřská škola Šilhova
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Jedinečné představení slavné opery Rusalka 
a zároveň první český klasický open air zavítá 
během léta i do Jihočeského kraje, a to na zámky 
Třeboň, Bechyně a Orlík nad Vltavou. Návštěv-
níci se mohou těšit na čtyřicetičlenný orchestr, 
přední sólisty českých operních scén, kouzelné 
kostýmy a především pohádkový večer v ro-
mantickém prostředí. Záštitu nad zbrusu novým 
projektem, který se uskuteční na nejkrásnějších 
místech naší republiky, převzalo Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR.

Celkem patnáct představení slavné opery Ru-
salka Antonína Dvořáka obohatí letošní kulturní 
léto v Čechách. Zapomeňte však na kamenná 
divadla a uzavřená jeviště, pohádkový příběh 
o vodní víle se odehraje na nádvořích českých hra-
dů a zámků pod širým nebem. „Jedná se o první 
projekt takového rozsahu, věnovaný české klasice 
u nás. Věřím, že opera v netradičním podání 
návštěvníky osloví a klasický open air si i v Če-
chách brzy vybuduje svou tradici,“ uvedla Pavla 
Filipová z pořadatelské agentury ArtTriton. 

Série představení odstartuje první červencovou 
sobotu na zámku Slavkov u Brna a bude po každý 
víkend pokračovat až do konce letních prázdnin. 
O nevšední zážitek nepřijdou ani obyvatelé Jiho-
českého kraje. V pátek 23. července se rozezní 
tóny slavné opery na zámku v Třeboni, 30. čer-
vence v Bechyni a v sobotu 21. srpna na zámku 
Orlík nad Vltavou. Milovníky klasické hudby 
i běžné turisty zde pokaždé čeká čtyřicetičlenný 
živý orchestr pod taktovkou Martina Peschíka 
a hvězdy české operní scény. V hlavní roli Ru-

salky se představí sólistka Státní opery Praha 
Jitka Burgetová, roli Ježibaby ztvární vynikající 
Andrea Kalivodová a jako princ vystoupí sólista 
moravského divadla Olomouc Milan Vlček. Ro-
mantickou atmosféru pak jen podtrhnou kouzelné 
kostýmy a závěrečný ohňostroj.

Záštitu nad celým projektem převzalo Minis-
terstvo pro místní rozvoj ČR. „Propojení historic-
ké památky a hudebního programu je zajímavý 
způsob, jak podpořit rozvoj cestovního ruchu 
přímo v regionech,“ řekl k uvedení opery Rusalka 
na českých a moravských zámcích ministr pro 
místní rozvoj Rostislav Vondruška.

Série představení pod letním nebem má také 
charitativní záměr. Část výtěžku poputuje občan-
skému sdružení LORM, a to na zkvalitňování 
života hluchoslepých.

Více informací na webových stránkách www.
rusalkanazamcich.cz.

V Jihočeském kraji se představí opera 
Rusalka v jedinečném provedení 

Dětský den ve Vrbně
V roce 2008 bylo dokončeno dětské hřiště a otevření bylo zahájeno osla-

vou dětského dne. Hřiště dělá dětem radost a letos se konal již třetí ročník 
dětského dne na téma Sněhurka a 70 trpaslíků.

Zúčastnilo se 150 dětí a nejméně tolik dospělých. Děti soutěžily na 
6 stanovištích v různých disciplínách, mohly se projet na koních a moc se 
dětem líbilo skákání v nafukovacím hradu. Nejmladší mažoretky Prezioso 
měly pěkné vystoupení a sklidily velký potlesk. Loutkové divadlo zahrálo 
dětem tři pohádky. Sněhurka dohlížela na soutěžení a i děti malovala, takže 
tam běhali piráti, princezny, spidermani, motýlci atd. Z občerstvení si snad 
každý vybral – v nabídce byly ryby, špízy, játra, žebírka …. a jako sladká 
tečka vdolky s tvarohem a indiáni. 

Celé odpoledne hrála k poslechu Hudba z vršku. Na konec bylo vyloso-
váno 29 hlavních cen tomboly a pro děti, které nevyhrály, bylo připraveno 
sladké překvapení – nádherný dort s marcipánovými zvířátky. Zvířátek bylo 
opravdu hodně, takže kdo přišel, si uloupl.

Doufáme, že se dětem líbil program i dárky a těšíme se na příště!
Díky patří i organizátorům za to, že se dokázalo domluvit  25 lidí a udělat 

brigádu na hřišti, oslovit ochotné sponzory,  připravit  a zorganizovat vše 
pro hladký průběh akce. Super!

Děkujeme sponzorům: HLAVNÍ SPONZOŘI: KOVO Kasejovice,  Obec 
Kadov,  Czech Coal group

SPONZOŘI: Blatenská ryba, Dobřemysl K., Dvůr Lnáře, EKOTES, Ge-
neral weld, pí Čelková, J. Červenka,  Jablobijoux Jablonec n.N , KB Blatná, 
Kolářovi,  LARIX-TOZ, manželé Kotnauerovi, P&V electronic, Papírnictví 
Jelínková, PARAMA P. Kareš, Pohostinství Kilian Zdeněk, SDH Vrbno, 
Slancovi,  Truhlářství Milan Trhlík, VOD Kadov

RP

Program na červenec a srpen 2010

Mateřské centrum bude 
otevřeno vždy ve středu do-
poledne, kdy bude pro děti 
buďpřipraven program, nebo 
se vydáme na nějaký pěkný společný výlet

Ve středu 7. července pojedeme na ná-
vštěvu do MC Kvítek v Písku.

Informace o dalších připravovaných ak-
cích a programu najdete na www.mckaprik.
esstranky.cz
Sobota 17. července

Odpoledne plné pohádkových  her a soutě-
ží pro celou rodinu  S Kapříkem na hřiště

 – na zimním stadionu od 14. do 17. hod.
Připravena je i dětská tombola.
Děti převlečené za pohádkové bytosti 

budou sladce odměněny!

Milovníky vážné hudby si dovolujeme pozvat 
na jedinečný koncert:

HUDBA STARÝCH MISTRŮ
dne: 14.srpna 2010  od 18:30

Zámek Lnáře – Velký sál
Vystupuje mezinárodní komorní orchestr

„MUSIC CAMP PRAGUE“
diriguje: Jaroslav Krček, sólista:Yoshimi Oshima (Japonsko)

Rezervace vstupenek a informace na tel. 604 401 432
www.lnare.cz/zamek
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Nápad zahrát si s letošní VIII.B pohádku vznikl už dávno. „Chtěl bych 
si někdy zahrát divadlo,“ řekl mi jednou Matouš, mimochodem rozený ko-
mik. A tak když jsme letos probírali při češtině divadlo, nabídla se ideální 
příležitost. Proč nespojit teorii s praxí?

Pustili jsme se tedy do nastudování Ladovy pohádky O statečné princezně 
a dva měsíce se prokousávali scénářem. Pak přišel den premiéry. Jídelnu 
jsme proměnili v malé divadélko a hned po prvním představení ze všech 
spadla tréma. S každým dalším vystoupením herci „zráli jako víno“, v těch 
posledních si už stejně jako skuteční „profíci“ přidávali vlastní repliky a gesta, 
kterými rozesmávali nejen diváky, ale i sami sebe.

Během sedmi vystoupení někteří jen rozehráli své přirozené nadání, jiní 
byli sami překvapení, co všechno dokážou. Odměnou jim byly rozesmáté 
tváře a soustředěný pohled malých diváků i dospělých a to vše byl důkaz 
toho, že se jim všechna představení opravdu povedla.

Nesmím samozřejmě zapomenout ani na naše diváky, zejména na ty 
nejmenší z MŠ Vrchlického, MŠ Šilhova a děti ze Základní školy speciální. 
Byli jste báječné publikum – děkujeme.

Mgr. Hana Kubíková, ZŠ TGM Blatná

O statečné princezně aneb 
Divadelní začátky VIII.B

Absolventské 
práce na ZŠ TGM

Letošní školní rok ukončili deváťáci poněkud 
netradičně. Zapojili se do dlouhodobého projek-
tu , jehož výsledkem byla absolventská práce 
spojená s počítačovou prezentací a obhajobou 
před komisí.

Na začátku  druhého pololetí byli žáci sezná-
meni se zadáním a podmínkami  zpracování absol-
ventské práce. Poté si vybrali jedno z nabízených 
témat a  tím začala jejich  spolupráce s učiteli kteří 
se stali vedoucími jejich prací.   Úkolem žáků 
bylo  téma zpracovat, práci odevzdat v tištěné 
podobě a vytvořit počítačovou prezentaci. V první 
fázi pracovaly děti převážně samy a s vedoucími 
učiteli, v další části se těžiště přesunulo do hodin 
informatiky, kde všechny práce a prezentace 
dostaly konečnou podobu. 

Vrcholem projektu byla obhajoba absol-
ventských prací před komisí ve dnech 14. a 15. 

června. Celá akce probíhala ve slavnostním duchu. 
Předsednictví v komisi  přijal pan místostarosta 
Mgr. Bohuslav Navrátil a v pondělí některé obha-
joby shlédla vedoucí odboru školství ing. Marie 
Hájková. Všichni žáci práci vytvořili a obhájili. 
Premiéra  projektu se i přes počáteční rozpaky 
zdařila a nabyté zkušenosti využijeme v příštích 
letech.

A co říci na závěr? 
Děkujeme panu místostarostovi nejen za ak-

tivní účast v komisi, ale i za slavností vyhlášení 
výsledků  a za předání upomínkových předmětů, 
které Město Blatná při této příležitosti věnovalo.

Děkujeme za spolupráci všem pedagogům 
školy, jejichž zásluhou se celá akce vydařila. 

Děkujeme osmákům za to, že připravili návrhy 
pamětních listů pro své starší spolužáky. V očích 
učitelů vyhrál návrh Jana Mazana z 8.A. Ten také 
obdrželi všichni absolventi.

Děkujeme deváťákům za zodpovědný přístup 
k absolventské práci a hlavně za vysokou úroveň 

jejich prezentace před komisí. Podle jejich vlast-
ních slov byla pro ně tato premiéra užitečnou 
zkušeností. Přejeme jim, aby se jim v dalším 
studiu dařilo stejně dobře, jako při práci na tomto 
projektu.
Mgr. Marie Šampalíková, Mgr. Dana Houzarová, ZŠ 

TGM Blatná

Hledání indiánského pokladu
Dne 13.6. se vel-

cí náčelníci se svými 
malými indiány z Ma-
teřského centra Kapřík 
vydali na dobrodružnou 
stezku za pokladem. 
Splnili 8 úkolů, za které 
pak získali 8 částí mapy, 
která je navedla k po-
kladu. Bylo to super 
odpoledne, rádi bychom 
poděkovali všem báječným tatínkům, maminkám a jejich dětem. Jsme rádi, 
že jsme se zapojili do kampaně Sítě MC „Táta dneska frčí“, jelikož tatínkové 
z Blatné a okolí opravdu nezklamali. Doufáme, že se příští rok sejdeme ještě 
ve větším počtu.
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Letošní akademie ZŠ TGM se nesla v duchu 
televizní zábavy. Rozpis vystoupení připomínal 
televizní program a moderování tak trochu honbu 
za dobrou reportáží. O patřičné napětí a vzrušení 
mezi jednotlivými čísly se postarala moderátorská 
dvojice bratrů Linhartových. Matouš (8. B) coby 
prostořeký reportér sháněl zajímavý materiál pro 
nejrůznější televizní pořady a Honzík (6. tř.) jako 
žák ZŠ TGM mu byl plnohodnotným průvodcem. 
I díky jejich téměř profesionálnímu výkonu měla 
akademie letos spád, pohotově se vypořádali 
i s nečekanými zvraty a dodali tak celému pro-
gramu patřičný šmrnc.

Všechna vystoupení by si zasloužila zapsat do 
školní knihy rekordů, kdybychom takovou měli. 
Tady jsou alespoň některá z těch letošních nej. 
O nejkratší vystoupení se postarali A. Fořtová 
a J. Biľanský (3. A) a jejich Prší, prší (38 vte-
řin). Nejpočetnější skupinou na pódiu (49 žáků) 
byla naše anglicko-česko-německo-ruská sekce 
s písničkou Hlava, kolena (8. A/B a 5. tř.). Nej-
náročnější kostýmní přípravy čekaly nejspíš žáky 
6. třídy při přípravě jejich přehlídky s názvem 
Letem světem. Nejvíc koček na pódiu se sešlo 
zaručeně při Kočičím jazzu (2. tř.). O nejrychlejší 
lékařský zákrok se postarala třída 1. A v písni 
Draka bolí zub. A nakonec nejmoudřejší (nebo 
snad nejmodřejší?) pedagogický sbor se postaral 
o závěrečnou tečku za celým programem tentokrát 
jako šmoulové. 

To jsou jen střípky z naší akademie. Děkujeme 
všem účinkujícím, učitelům za přípravu vystoupe-
ní a doufáme, že všichni, kteří se na nás přišli ve 
čtvrtek 17. června podívat, se dobře bavili. 

L. Růžičková a E. Wachtlová (řadoví šmoulové) 
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s názvem Letem sv�tem. Nejvíc ko�ek na pódiu se sešlo zaru�en� p�i Ko�i�ím
jazzu (2. t�.). O nejrychlejší léka�ský zákrok se postarala t�ída 1. A v písni Draka 
bolí zub. A nakonec nejmoud�ejší (nebo snad nejmod�ejší?) pedagogický sbor se 
postaral o záv�re�nou te�ku za celým programem tentokrát jako šmoulové.  
To jsou jen st�ípky z naší akademie. D�kujeme všem ú�inkujícím, u�itel�m za 
p�ípravu vystoupení a doufáme, že všichni, kte�í se na nás p�išli ve �tvrtek
17. �ervna podívat, se dob�e bavili.

L. R�ži�ková a E. Wachtlová (�adoví šmoulové)  

Městský úřad Blatná - odd. kultury
Asociace jihočeských výtvarníků
vás zvou
na
Vernisáž členské výstavy AJV

HLAVA
Záštitu nad výstavou převzal
starosta města Blatné Josef Hospergr

Úvodní slovo Mgr. Vít V. Pavlík, předseda AJV
Audovizuální realizace Kateřina Pavlíková, saxofon

Pátek 9. července 2010 v 18 hodin
Starý palác blatenského zámku

Výstava potrvá do neděle 1. srpna 2010
Otevřeno denně 10 – 12 hod.,  13 – 17 hod., mimo Po

Mezinárodní kontrabasová 
soutěž Františka Simandla
Již po páté přivítáme v Blatné účastníky Mezi-

národní kontrabasové soutěže Františka Simandla. 
Tato soutěž, pořádaná na počest blatenského 
rodáka Františka Simandla, je ve střední Evropě 
svým způsobem ojedinělá.

Soutěžící jsou rozděleni podle věku do čtyř 
kategorií. Z celkem 35 přihlášených mladých 
kontrabasistů z Česka, Německa, Rakouska, 
Španělska, Litvy a Bulharska porota vybere tři 
nejlepší z každé kategorie. Veřejnosti je volně 
přístupný společenský sál SOŠ Blatná, kde je 
možné po oba dny /pátek a sobota/ sledovat 
průběh soutěže.

Protože v letošním roce uplyne 170 let od na-
rození Františka Simandla, Město Blatná tomuto 
význačnému rodákovi a umělci nechalo zhotovit 
pomník v ulici Strakatého, kde se v jednom 
z domků, narodil. Autorem je akademický sochař 
Karel Kryška, který velmi decentně a vkusně toto 
dílo ztvárnil.

Slavnostní odhalení bude doprovázeno hrou 
na kontrabas a uskuteční se v sobotu 26. června 
od 14,00 hod. 

V pátek 25. a sobotu 26. června jsou připrave-
na na zámku od 20,00 hod. koncertní vystoupení  
jednotlivých umělců  a Brněnského kontrabaso-
vého orchestru. Kdo navštívil minulý ročník, jistě 
nemohl zapomenout na tyto mladé nadšené uměl-

ce a jejich bravurní provedení Šavlového tance, 
Čardáše a dalších skladeb např.od  J. Strausse, J. 
Brahmsea a jiných autorů. Věříme, že si nenecháte 
ujít toto, jistě opět výborné vystoupení a navštívíte 
koncertní sál na zámku.

Závěr této třídenní kulturní události bude patřit 
těm nejlepším. Na nedělním matiné od 9,30 hod. 
budou předány ceny a  ocenění kontrabasisté nám 
předvedením soutěžní skladby dokážou, že si své 
vítězství právem zaslouží. 

Všem soutěžícím přejeme hodně úspěchů 
a posluchačům příjemný zážitek.

Oddělení kultury
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Výstava obrazů a grafiky Josefa Krejsy 
v galerii blatenského muzea je  

prodloužena do 15. srpna 2010 !!!

A jsme na konci školního 
roku.....

Červen je ve škole měsícem vskutku hektickým – uzavírá se klasifikace,
jezdí se na výlety a exkurze, fotografují se třídy, probíhají různé sportovní 
soutěže, vyměňují se učebnice a vlastně už se rámcově připravuje další 
školní rok. Zároveň se připravuje rozloučení se žáky 9. tříd. Ty letos kromě 
realizace tabla čekal ještě jeden důležitý úkol: v tříčlenných týmech prezen-
tovali práce na vybraná témata jako historie školy, historie města, významné 
osobnosti města, zemědělství a příroda, památky Blatné, podniky Blatné 
a partnerská města. I když prezentace proběhly až po uzávěrce tohoto čísla, 
věřím, že se deváťákům povedly a oni sami z nich měli dobrý pocit.

O některých akcích školního roku jste si mohli přečíst podrobnější 
informace již v minulých číslech. Dnes bych chtěla připomenout účast 
a úspěchy našich žáků v okresních kolech nejrůznějších olympiád a soutěží. 
Jsem ráda, že se nebáli změřit síly v olympiádě z chemie, matematiky, 
českého, anglického a ruského jazyka, dějepisu, zeměpisu a přírodopisu. 
Nejlepších umístění dosáhli: Taťána Bláhová z V. A v matematické olym-
piádě – umístila se na 1. - 4. místě, Tomáš Kubík ze VII. B v anglickém 
jazyce dosáhl na 2. místo, Marek Polívka z IX. B a Václav Faměra ze VII. B 
dosáhli ve svých kategoriích v zeměpisné olympiádě shodně na 2. místo 
a reprezentovali školu v krajském kole, Vašek obsadil 6. a Marek 11. místo. 
Úspěšní byli  ruštináři Tomáš Kubík (VII. B), Lenka Opatrná (VIII. A), 
Kateřina Brejchová (IX. B) a Michaela Maňhalová (IX. A), i když jejich 
radost z úspěchu může kalit skutečnost nízkého počtu zúčastněných, 
úspěchu dosáhla  i Markéta Kerndlová druhým místem v soutěži zpěváků 
Jihočeský zvonek. Velmi pěkné výsledky přivezli z mnoha soutěží i spor-
tovci, zdravotníci, mladí cyklisté, výtvarníci a recitátoři. Nově se žáci 
2. stupně zúčastnili vědomostní soutěže PaySecCup, v níž třída VII. B 
získala pro školu digitální fotoaparát a pro každého účastníka paměťovou 
kartu a maskota soutěže, žáci VI. A a IX. B maskota. Všem žákům děkuji 
za výbornou reprezentaci školy a vyučujícím za jejich přípravu.

Teď už nás čeká jen pondělní filmové představení a úterní rozdávání
vysvědčení. Poté se – posledním zvoněním, vymetením ze školy a malou 
slavností v obřadní síni blatenského zámku – rozloučíme se žáky 9. tříd 
a hurá na prázdniny a zaslouženou dovolenou. Všem přeji, aby si prázdni-
nových měsíců užili každý podle svých představ a načerpali sil do dalšího 
školního roku.
    Mgr. J. Karlíková, řed. školy

Vernisáž výstavy fotografií
z cesty

NA KOLE DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
(Edvard Kožušník a František Šesták)

Blatná - Městská lidová knihovna
nám. Míru 212

Pondělí 28. 6. 2010 v 17.00 hodin

DDM Blatná nabízí

BAREVNÉ KRESLENÍ PASTELKY
Mgr. Lenka Kalová

17. 10. 2010 od 9.00 do 16.00 hod.



Číslo 12 / strana 12 Blatná 25. června 2010 Ročník 21 (31)

Ročník 20 (30) Blatná 20. listopadu 2009 Číslo 20 / strana 13

MERHAUT Zdeněk
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CHLUM 72, 388 01 Blatná
Tel.: 777 221 532

merhautzdenek@seznam.cz

auto, moto
domácnost, zahrada

dětské hračky
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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

NEHTOVÁ MODELÁŽ
Marketa Veselá
T.G Masaryka 268
Blatná (areál solárií)
mob:737268283
Novinka:Neonové gely

KADEŘNICTVÍ ,,Style“
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!

Nádražní II.
Beethoven zněl
nádražní halou.
Pán si tak pěl
písničku starou
a mladá dáma
se usmívala.
Na noze stála
každého se ptala:

,,Co jste dnes
prožil krásného?“

Pokaždé se setkala
s nechápavým výrazem.

Beethoven zněl,
s radostí odcházel
starý pán o berlích.

            Karolína Frühbauerová

Hledám cvičitelky do nového 
relaxačního centra v Blatné. 

604372820

Hledám příjemnou paní na hlídání 
dětí 1h/ 50Kč nutností je časová 

flexibilita.

Víte, že vás nemusí trápit zdraví?
Víte, že nemusíte dostat nikdy ch ř i p k u ?

Víte, že Vás nemusí bolet klouby, páteř 
a zuby?

Vite, že můžete mít podstatně menší spotře-
bu u vašeho auta?

Víte o tom, že nemusíte měnit olej a motor  
vašeho auta 

nebude mít vůbec žádné opotřebení?
Víte, že jedna osoba může hrát čtyřručně?
Víte o tom, že můžete rapidně zvýšit účin-

nost vašeho kotle?
Víte o tom, že se  můžete účastnit tvorby 

čisté onergie 
jednoduchým spalováním vody?

Víte o tom, že město Blatná nevyužívá 
Lomnici k tvorbě

čisté energie a to bez zásahu do této říčky?
 

tel.: 723 937 221
nebo pevná 384 971 285

Rybářské závody pro děti  - rybník Naděje v Zámeckém parku -  20.6.2010
Uspořádal Český rybářský svaz Blatná a DDM Blatná jako doprovodný program

 Rybářských slavností, které pořádala Blatenská ryba s.r.o Blatná.
Závody se konaly dne 20.6.2010 na rybníku Naděje v Zámeckém parku za účasti 25 závodníků 

z rybářských organizací z  Blatné, Rožmitálu pod Třemšínem a Březnice. 
V ml. Kategorii se umístnili:
1. místo   Pojerová Kateřina - Rožmitál p. Třemšínem 202 cm 
2. místo   Šuhajová Simona - Blatná   76 cm 
3. místo   Bauerová Evelína - Rožmitál p. Třemšínem 59 cm 
Ve starší kategorii:
1. místo   Ovsíková Tereza  - Březnice   382 cm 
2. místo   Kovář Roman - Jetětice    351 cm 
3. místo   Šuhaj Matěj - Blatná    179 cm 

Celkem bylo uloveno 56 ks ryb o délce 2001cm.  Z toho také dva Koi kapři.
Mimo závod si děti mohly vyzkoušet rybolovnou techniku nebo poznávat ryby, rostliny a vodní 

živočichy. 
I přes deštivé počasí  vydrželi všichni až do konce závodů a úspěšní závodníci si odnášeli domů 

pěkné ceny a ulovené kapry, které věnovala Blatenská ryba s.r.o, MO ČRS Blatná a Dům dětí a mládeže 
Blatná. Petru zdar!      Marcela Šebková, DDM Blatná
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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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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
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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   
PIPOJENÍ   –   OPTICKÉ,  KABELOVÉ,  BEZDRÁTOVÉ 
www.konet.cz info@konet.cz   Tel. 602 649 555, 602 304 250 
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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, 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 

����NAŠE�FIRMA�VÁM�ZAJISTÍ:�

�� POKLÁDKU�ST�EŠNÍCH�KRYTIN�BRAMAC,�KM�BETA�

�� KROVY�VŠECH�TYP��A�TVAR�,�ZBÍJENÉ�VAZNÍKY�

�� PLOCHÉ�PLECHOVÉ�ST�ECHY��

��ALTÁNY,�PERGOLY�A�SÁDROKARTONOVÉ�VESTAVBY

��MONTÁŽ�ST�EŠNÍCH�OKEN��ROTO�A�VELUX

����P�i�rychlé�domluv��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.

Pronajmu zařízený byt 1 + 1
- od července 2010

- 3. patro bez výtahu
- nájem 6.000,- Kč vč. energií

tel. 606 476 903
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Program kina – červenec 2010

 ULTURNÍ KALENDÁRK ˇ
Sobota 17. července – zimní stadion 14,00 hod.

S KAPŘÍKEM NA HŘIŠTĚ
zábavné odpoledne pro celou rodinu – soutěže, 

diskotéka pro nejmenší, …
Občerstvení zajištěno  Vstupné dobrovolné 

Sobota 17. července – zimní stadion 20,00 hod.
HARLEJ, METEOR, DJ MAREŠ
taneční zábava
Vstupenky v předprodeji 160,- , na místě 

220,- Kč

Pátek 30. – sobota 31. července – zimní stadi-
on 17,00 hod.

Hudební festival BLATNÍK
Vystoupí skupiny: The Chancers, Znouze-

ctnost, Sto Zvířat, Prague Conspiracy, …
Djs: Pixie and Suki, Katcha, Wenkow sound
Předprodej vstupenek: Hospoda U Datla 
V předprodeji 250,- , na místě 350,- , sobota 

250,- Kč

Sobota 14. srpna – sokolovna 19,00 hod.
SDO

MASÉR V DÁMSKÉ LÁZNI
Předprodej vstupenek v Knihkupectví

Sobota 14. a neděle 15. srpna 
TRADIČNÍ BLATENSKÁ 
POUŤ

Zimní stadion
PIVNÍ SLAVNOSTI
Sobota zahájení v 10,00 hod. – hudba
V. Koubka
20,00 hod. TANEČNÍ ZÁBAVA
Hraje: Melodion 

Neděle 10,00 hod. – kapela Z VRŠKU 
            14,00 hod. – BUDVARKA
Občerstvení zajištěno

Letní stadion:
Sobota – odbíjená, kopaná …
Neděle – plážový volejbal, kopaná, …
a pouťové atrakce

Sobota 21. srpna – zimní stadion 20,00 hod.
PARKÁN

taneční zábava

Sobota 28. srpna – zimní stadion 20,00 hod.
HAMR, ŠKWOR, DJ MAREŠ
taneční zábava

Výstavy: 
Zámek Blatná

Mapový okruh BLATENSKÁ 
RŮŽE
- výstava fotografií z celostátní soutěže fo-

toklubů
Otevřeno o víkendech 10 – 12,  13 – 17 hod.
Výstava potrvá do 6. července 2010

Městská lidová knihovna Blatná /chodba/ 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
Antonína Kapraně, 
který doprovázel europoslance Edvarda Ko-

žušníka na cestě z Prahy do Štrasburku spolu 
s cestovatelem Františkem Šestákem.

Prezentace knihy Františka Šestáka NA 
KOLE do Evropského parlamentu

Otevřeno denně 
Výstava potrvá do 12. července 2010 
Po vernisáži budou v Kaplance promítány fo-

tografie z odjezdu a příjezdu do Blatné k připome-
nutí 5. výročí cesty Z Čech až na konec světa

Zámek Blatná 
HLAVA
- členská výstava AJV
Vernisáž výstavy v pátek 9. července od 

18,00 hod.
Otevřeno denně mimo pondělí 10-12 13-17 h.
Výstava potrvá do 1. srpna 2010 

Městské muzeum Blatná - galerie 
JOSEF KREJSA
OBRAZY A GRAFIKA
Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12, 13 

– 16 hod.
Výstava potrvá do 15. srpna 2010 

Městské muzeum Blatná ve spolupráci s Pra-
chatickým muzeem 

KELTOVÉ V JIŽNÍCH 
ČECHÁCH 
Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12, 13 

– 16 hod.
Výstava potrvá do 15. srpna 2010

Městské muzeum Blatná
MĚSTA A ERBY
Výstava kreseb F. Doubka
Otevřeno denně mimo pondělí 9 -12,  13 

– 16 hod.
Výstava potrvá do 15. srpna 2010

Pocta Janu Hálovi v úterý 10. srpna 2010 
v 18,00 hod. v galerii muzea 

Městské muzeum Blatná
PŘÍRODA BLATENSKA 
– Všechno lítá, co peří má
Vernisáž výstavy 24. srpna v 15,00 hod.
Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12,  13 

– 16 hod.
Výstava potrvá do 19. září 2010

Zámek Blatná
KAMILA BERNDORFFOVÁ 
– INDIE
- výstava fotografií
Vernisáž výstavy 6. srpna v 18,00 hod.
Otevřeno 10 – 12,  13 – 17 hod.
Výstava potrvá do 5. září 2010

Zámek Blatná – Rejtův palác
KRÁSY BLATENSKA
- výstava fotografií P. Hanzlíka
Otevřeno 10 – 12,  13 – 17 hod.
Výstava potrvá od 10.srpna do 5. září

Sport:
Sobota 24. července

BLATENSKÝ TRIATLON
Start ve 12,00 hod. na blatenském rybníku 

Pustý
Určeno kategoriím od juniorů a juniorek 

výše

MEČÍCHOVSKÝ TRIATLON
Prezentace na návsi u hostince od 12,00 hod.
Start 13,00 hod.
Určeno pro všechny věkové kategorie /děti od 

5 let až veteráni nad 70 let/
Doprovodný program: mažoretky, M. Siman-

dl se cvičeným koněm, exhibice na jednokolce 
a terénních kolech

Připravujeme na září: Víkend na zámku
                                  Blatenský fotofestival

Pátek 2.7 ve 20:00 hod.
Drama VB/Německo/Rakousko 2009, 130 

minut, s titulky
KVĚT POUŠTĚ
/Cinemart/
Film Květ pouště vznikl podle stejnojmenné 

autobiografické knihy autorky Waris Dirie, která 
vyrůstala do svých třinácti let v Somálsku a po 
útěku do Londýna se stala jednou z nejznámějších 
světových topmodelek. 
Vstupné 60 Kč  Mládeži  přístupno

Středa 7.7 ve 20:00 hod.
Dobrodružný USA 2009, 148 minut, s titulky
ROBIN HOOD
/Bontonfilm/
Zapomeňte na všechno, co jste kdy slyšeli 

o slavném zbojníkovi Robinu Hoodovi. Režisér-
ská legenda Ridley Scott vám odvypráví vlastní 
verzi tohoto příběhu.
Vstupné 65 Kč  Mládeži do 12 let nevhodné

Pátek 9.7 ve 20:00 hod.
Drama ČR 2010, 110 minut, 
MAMAS & PAPAS
/Falcon/
Příběh filmu tvoří mozaika osudů několika 

manželských či partnerských dvojic, které v ur-
čitém zlomovém bodě života řeší otázky chtěné-
ho, nechtěného, vytouženého nebo zmařeného 
rodičovství...
Vstupné 70 Kč  Mládeži do 12 let nevhodné
Středa 14.7 ve 20:00 hod.

Muzikál USA 2010, 120 minut, s titulky
NINE
/Bioscop/
Muzikál, který si nemůžete nechat ujít! Po 

úspěšném oscarovém muzikálu Chicago, se 
režisér Rob Marshall pouští do další velkolepé 
podívané. Excelentní taneční čísla a superhvězdná 
herecká sestava ...
Vstupné 70 Kč  Mládeži přístupno
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 PORTS
Memoriál 

Christiana Battaglii 
Diváci blatenského cyklistického závodu byli zklamáni ne-

přítomností Martiny Sáblíkové, ale zato mohli sledovat v akci 
syna slavného závodníka Jana Svoradu mladšího.

Blatná - 6. ročník blatenského kritéria „Memoriál Christiana Battaglii 
o pohár starosty města“ měl být ojedinělý. Svou účast na něm přislíbila 
olympijská vítězka Martina Sáblíková. Ta se ale čtyři dny před konáním 
cyklistického závodu omluvila - ve stejném termínu ji čekalo setkání se 
sponzory, které nemohla odříci.

Počasí se ke sportovní akci zachovalo macešsky- většina dopoledne 
propršela. Ale jak blatenské mažoretky, které závod zahájily třemi zdařilými 
vystoupeními, tak pořadatelé na 850 metrů dlouhém okruhu a sami závodníci 
všech věkových kategorií dokázali, že nejsou z cukru. 

K prezentaci se dostavilo celkem padesát cyklistů a cyklistek. I pořádající 
sportovní klub SCV Blatná tu měl jednoho svého zástupce - Petra Foučka 
z Protivína. V záloze pak měl své „želízko v ohni“ - osmnáctiletého Lukáše 
Smolu z Písku, který už pár let jezdí na vrcholové úrovni a mohl tady pěkně 
„zamíchat kartami“. Bohužel jeho účast byla nakonec odvolána, takže SCV 
Blatná neměla v těžké konkurenci šanci na další zářez na pažbě.

Celé akci byli přítomni zástupci města starosta Josef Hospergr a místosta-
rosta Mgr. Bohuslav Navrátil, kteří srdečně přivítali celou cyklistickou obec 
a popřáli všem přítomným hlavně, aby se jim vyhnuly úrazy. Jejich přání 
mělo bezpochyby kouzelnou moc, protože navzdory rizikovým podmínkám 
a těžko uvěřitelné rychlosti se skutečně nic nestalo. „Ošetřili jsme pouze 
jednu odřenou nohu“, uvedl před vyhlášením výsledků jeden z přítomných 
zdravotníků Červeného kříže. Při pátém ročníku memoriálu to tak dobře 
nedopadlo - jednoho z jezdců musela s otřesem mozku a zlomenou klíční 
kostí odvézt sanitka do nemocnice. I tohle je bohužel jedna z tváří organi-
zovaného sportu.

Velký obdiv si vysloužila blatenská cykloturistka Martina Křečková, 
která se do tohoto podniku vrhla doslova po hlavě , přestože s touto cyk-
listickou disciplínou ani závody obecně nemá žádné zkušenosti. Tentokrát 
si dokonce vyzkoušela, jaké to je stát na stupních vítězů, protože pronikla 
na bronzovou příčku. „Já jezdím na kole ráda, je to moc hezký sport, ale 
něco podobného jsem si vyzkoušela poprvé“, svěřila se po závodě Martina 
Křečková, „Proti svým soupeřkám jsem neměla šanci, ty mají natrénováno 
a já spíš jezdím v přírodě než na silnici. Navíc jsem neměla silniční kolo, 
ale trekingové, což je jasná nevýhoda. Strach, že mi to na mokré vozovce 
podklouzne, jsem tedy měla, ale nakonec se mi to tady moc líbilo a určitě 
se za rok zase zúčastním“, slibuje odvážná žena.

Na „místo činu“ se k radosti pořadatelů vrátili bratři Martin a Viktor 
Stoškové, kteří mají dnes našlápnuto v cyklistické kariéře hodně vysoko, 
možná až do profi ligy. V současnosti navštěvují sportovní gymnázium ve
Vimperku a reprezentují Českou spořitelnu, ale první cyklistické krůčky 
dělali v dresech SCV Blatná. „Na blatenskou stáj, která nás katapultovala 
do prestižního světa cyklistiky, nikdy nezapomeneme. To byl ten začátek, 

který nás ke kolu přitáhl. Prožili jsme tady hezké chvilky“, shodují se bratři 
Stoškovi.

Nikoho ani trochu nepřekvapilo, když šestnáctiletý Martin letošní bla-
tenský závod ve své kategorii vyhrál. „Vůbec jsem s vítězstvím nepočítal, 
mám za sebou hodně náročný přebor Mistrovství Jihočeského kraje, kde 
jsem byl včera první“, říká mladý nadšenec, který ale absolvuje dva zá-
vody za víkend docela běžně. Na otázku, jestli se chce opravdu soustředit 
na dráhu profesionálního cyklistického závodníka, odpovídá: „Ano, když 
tomu budou odpovídat výsledky. Teď se snažím především sbírat zkušenosti. 
Svým zaměřením jsem ale biker /jezdec na horském kole / - silnici prozatím 
jezdím minimálně.“

Po celou dobu dýchal Martinovi na záda v pelotonu jeho týmový kama-
rád Jan Svorada mladší. Že Blatná hostí nositele tak slavného jména- syna 
proslulého profesionálního jezdce z Brna, „prosáklo“ na veřejnost de facto 
až ke konci memoriálu. „Dokud jsem byl doma, otec mě osobně trénoval 
a směřoval mě na silnici. Teď, když chodím na vimperské gymnázium, mám 
jiného trenéra,“uvádí nový nositel rodinné pochodně , „Tady v Blatné je to 
moc pěkné. Místní okruh na kritérium je senzační, rychlý, nemám k němu 
žádné připomínky.Je ale fakt, že kritérium zrovna moc „nemusím“.“ Stejně 
jako Martin Stošek závodí převážně na horském kole. Za Českou spořitelnu 
jezdí osmnáctiletý Jan Svorada mladší třetím rokem. A jeho nejvýznamnější 
sportovní úspěch v loňském roce? „Jednoznačně mistrovství České repub-
liky ve štafetách spolu s Terezou Uhříkovou a Josefem Kamlerem“, tvrdí 
mladý nadšenec.

Vyhlášení výsledků proběhlo krátce po třinácté hodině a na stupně vítězů 
postavilo tyto jedince: Kategorie nábor / děti do 6 let /: 1. Kristýna Smolová 
z Blatné, 2. Karolína Jelínková z KC Slavia Praha, 3. Jan Hůle z Blatné. 
Kategorie M1: 1. Jakub Prajs z Blatné, 2. Tomáš Kortus z Blatné, 3. Barbora 
Sýbková z Blatné. Kategorie M2: 1. Aleš Kratochvíl z Blatné. Kategorie M3: 
1. Nicolas Pietrula z CK WINDOORS Příbram. Kategorie M4 / Junioři /:  
1. Martin Stošek z České spořitelny Specialized, 2. Jan Svorada ml. z České 

Místostarosta B. Navrátil oblékl hlavního vítěze memoriálu do mistrovského 
dresu.
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spořitelny Specialized, 3. Lukáš Pomezný z České spořitelny Specialized. 
Kategorie A: 1. Pavel Jelínek z KC Slavia Praha, 2. Mojmír Minx z SCK 
Šlauf Příbram, 3. Oldřich Novotný z CK Windoors Příbram. Kategorie B: 
1. Václav Jehně z Kola BSP, 2. Lukáš Poříz z X Tream Racing team, 3. 
Miroslav Jiřička z Cyklo Jiřička. Kategorie C: 1. Petr Svoboda z Ramala 
Plzeň, 2. Miroslav Pechouš z Cyklo Olympia, 3. Michal Zrnečko z Diablo 
Sport. Kategorie D: 1. Tomáš Rous z Cykloserver Chotěšov, 2. Mojmír Minx 
z SCK Šlauf Příbram, 3. Jaromír Zlámalík z Prodoli Remerx. Kategorie 
H: 1. Zdeněk Šlehofer z SCK Šlauf Příbram, 2. Miloslav Šustr z Ricoh 
Impromat Tábor, 3. Evžen Kamenár z OMV Příbram. Kategorie ženy: 1. 
Marie Kočová z Diablo Sport, 2. Michaela Hůlová z Galaxy Cyklo Švec, 
3. Martina Křečková z Blatné.

Poznámka: Blatenské cyklistické kritérium se koná pod hlavičkou Jiho-
české amatérské ligy. Jeho pořadateli jsou sportovní klub SCV Blatná a město 
Blatná. Přebor je věnován světlé památce fenomenálního jezdce barona 
Christiana Battaglii, který žil s rodinou na nedalekém zámku v Bratronicích. 
Za svůj život „zlámal vaz“ bezmála miliónu kilometrů, pověstnou se stala 
jeho skromná cyklistická strava - suché chlebové kůrky, pramenitá voda, 
obohacené sem tam tabulkou čokolády. O popularitu se mu velmi postaral 
spisovatel Ota Pavel, který ho zvěčnil ve svých povídkách. Christian Battaglia 
zemřel roku 1991 ve věku 77 let tak, jak mu bylo předpovězeno - v sedle 
kola na srdeční kolaps. Jeho život byla jedna velká pohádka.

                                           Vladimír Šavrda

Další úspěchy blatenských 
judistů

V sobotu 8. května jsme vyrazili na Velkou cenu Prachatic. V nově opra-
vené sportovní hale v podhůří Šumavy se představilo více než sto závodníků 
nejen z kraje Jihočeského, ale i Plzeňského, Karlovarského a cestu sem 
našli i závodníci z dalších míst republiky. Konkurence, hlavně v nejmladší 
kategorii (mláďata), byla opravdu slušná, ale i přesto jsme v několika 
případech viděli nadějné výkony a několikrát jsme vystoupili na stupně 
vítězů. A jak jsme tedy dopadli? Do Blatné si závodníci přivezli 2 stříbrné 
a 1 bronzovou medaili.

Konkrétně v kategorii mláďata obsadil Jan Podlešák 2. místo (v hmot-
nostní kategorii do 30 kg). Výborným výkonem prošel až do finále, kde
si připsal svou první prohru a skončil tak těsně pod vrcholem. Smůlu měl 
naopak Andrej Hašťava (kategorie do 33 kg), který v prvním kole prohrál 
s pozdějším vítězem. I přes tuto prohru se však dostal přes opravky až k zá-
pasu o 3. místo. Bohužel v tomto zápase přišla druhá prohra, která přinesla 
nepopulární bramborovou medaili.

V kategorii mladší žáci si vybojoval 2. místo Marek Sedláček (v kategorii 
do 46 kg). Tento závodník byl na svých prvních závodech a vedl si velmi dob-
ře. Doufejme, že neusne na vavřínech a bude se chtít i nadále zlepšovat.

V kategorii starší žáci získal bronzovou medaili za 3. místo Jiří Urban 
(v kategorii do 66 kg).

Další turnaj, na který se borci z Blatné vypravili, byla Velká cena 
Strakonic. Do Strakonic se 5. června sjelo na 150 závodníků z blízkého 
i vzdálenějšího okolí. V místní sokolovně probíhaly na dvou tatami tuhé 
boje, ve kterých se neztratili ani naši závodníci. I přes to, že se někteří 
potýkali s úpadkem formy, přivezli jsme zpět domů 2 zlaté, 1 stříbrnou a 2 
bronzové medaile.

Konkrétně v kategorii mláďata získal Jan Podlešák 2. místo (kategorie 
do 30 kg), který prohrál až poslední zápas. Finálový zápas měl opravdu vše: 
od nasazení závodníků až po pěkně provedené chvaty. Bohužel se nakonec 
v tomto strhujícím zápase z vítězství radoval soupeř, ale uznání publika si 
zasloužili oba.

V kategorii mladší žáci Marek Sedláček překvapil soupeře a získal 1. 
místo (kategorie do 46 kg). Kvalitním výkonem potvrdil, že minulé závody 
nebyla náhoda a zaslouženě zvítězil. Dalším šťastným držitelem cenného 
kovu se stal Michal Diviš, který získal bronzovou medaili za 3. místo 
(v kategorii do 56 kg).

V kategorii starší žáci se ukázal Jiří Urban, který po kvalitním výkonu 
získal 3. místo (v kategorii do 66 kg). 1. místo (v kategorii do 60 kg) vybojo-
val Jan Tvrdý, který se ve svých zápasech ukázal v dobrém světle a dokonce 
sklidil i potlesk publika.

Tímto turnajem jsme zakončili závodní činnost ve školním roce 2009/
2010. Přes prázdniny (červenec, srpen) tréninky nebudou. Příprava na novou 
sezonu začne s novým školním rokem 2010/2011 (přesný termín prvního 
tréninku se všichni včas dozví). Tímto všem, jménem trenérů, přeji, aby si 
prázdniny pořádně užili a doufám, že si závodníci najdou, během lenošení 
na pláži a kopci zmrzliny, čas na pohyb, aby začátek tréninků nebyl tak 
náročný. J

Oddíl juda děkuje rodičům, kteří ve svém volném čase zajistili dopravu 
na turnaje.

Více informací o oddíle juda v Blatné a o Sokolu Blatná na www.tjso-
kolblatna.cz, o DDM Blatná na www.ddmblatna.cz.

Lukáš Kocourek

Jiří Urban – 3. místo.

DŘEVÁCI SLAVÍ POSTUP!
Dřeváci TJ Sokol Blatná postoupili do krajského přeboru II mužů ve 

volejbale. Od nové sezóny je tak kromě zápasů okresního přeboru čekají 
i souboje v přeboru krajském, ve kterém změří síly s týmy z Českých 
Budějovic, Písku, Vodňan, Týna nad Vltavou a Husince. O termínech 
domácích zápasů budeme všechny sportovní příznivce informovat 
v dalších vydáních Blatenských listů.     www.tjsokolblatna.cz

Ondřej Kočovský

Blatenský triatlon
Blatenský triatlon bude „velkou ránou“ sportovního klubu SCV Blatná
Blatná - Největší letošní akcí sportovního klubu SCV Blatná bude 24. 

července 4. ročník triatlonu. Triatlonisty čeká 750 m plavání, 20 km kolo a 5 
km běh. Prezentace bude probíhat od 11 hodin v blatenské hospodě „U Datla“ 
nedaleko místního nádraží. Start je stanoven na 13 hodin na rybníku Pustý. 
Startovné činí 100 korun na osobu / v ceně občerstvení během závodu /. Bližší 
info na mobilu 777/ 325 930 nebo na blatenskytriatlon@ gmail.com

Přijďte si zazávodit s pravidelnými účastníky, mezi sebou, sami se sebou 
ve sportu, kde většinu času absolvujete vleže a vsedě!

Vladimír Šavrda

Výsledky okresního přeboru ve volejbalu žen
Tabulka soutěže ŽENY - OP - 2009/2010
1. TJ Fezko „C“ Strak. 24 24 0 48:4 48 
2. S.Radomyšl 24 18 6 39: 15 42 
3. TJ S.Blatná 24 16 8 34 :18 40 
4. S.Volyně  24 15 9 32: 20 39 
5. TJ Fezko „S“ Strak. 24 14 10 34: 24 38 
6. Záboří Žížaly 24 12 12 25: 29 36 
7. TJ ČZ Strak. 24 11 13 23: 28 35 
8. SK Řepice  24 5 19 10: 41 29 
9. TJ S.Katovice 24 4 20 16: 40 28 
10. TJ S:Blatná „D“ 24 1 23 5: 47 22
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