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Čtrnáctideník                                                                                                                                     Cena 7,- Kč

Stalo se nepsaným pravidlem, že s příchodem 
podzimu přijíždějí do Blatné i fotografové.  Ten-
tokrát je sem přivábilo téma již 5. ročníku Bla-
tenského fotofestivalu: Dvojice. Pořadatelé obsah 
fotografií záměrně neomezili žádnou z tradičních
kategorií, což se ve výsledném dojmu projevilo 
vcelku pozoruhodně: zatímco výstavní scénu 
známých, často profesionálních fotografů zaplnily 
dvojice autorské, na otevřené scéně amatérských 
fotografů se téměř bez výjimky objevily dvojice 
fotografií, případně dvojice fotografované, kdy
autory snímků byli jednotlivci.  Asi nezamýšleným 
důsledkem pak byl nárůst počtu vystavujících 
i výstav (a tudíž i rohlíků potřebných k snídani); 
vždyť jen v sobotu jich bylo zahájeno jedenáct! 
Nepřehlédnutelný byl také posun od klasické 
černobílé fotografie ke konceptu a experimentům
všeho druhu, to zejména u mladých autorů.  Trochu 
nešťastně si tak po prohlédnutí několika výstav 
povzdechl jeden z postarších návštěvníků: „Nic už 
není jako dřív, fotografie už nezachycuje ten jediný,
jedinečný okamžik.“  

Milovníky klasiky a historie však jistě potěšila 
výstava věnovaná táborskému ateliéru Šechtl 
a Voseček, založenému Ignácem Šechtlem roku 
1876, komunisty v padesátých letech „združstev-
něnému“, který byl teprve v posledních letech 
péčí rodiny Šechtlových a Hubičkových vrácen 
k užitku a potěše kulturní veřejnosti. Výstava 
zahájená grafičkou Marií Michaelou Šechtlovou
měla tři části: archivní produkce ateliéru Šechtl 
a Voseček z počátku 20. století – většina půvabných 
a pro dnešního diváka nostalgických snímků byla 
nově zvětšena z digitalizovaných původních desek 
a negativů –, experimentální tvorba Josefa Šechtla 
ze šedesátých let minulého století uskutečňovaná 
často ve spolupráci s manželkou Marií Šechtlovou 
(tato respektovaná fotografka zemřela teprve před 
dvěma lety) a dále její volná tvorba z nejinten-
zivnějšího tvůrčího období šedesátých a počátku 
sedmdesátých let. 

Na výstavu volně navázala projekce a beseda 
s paní Šechtlovou mladší a její dcerou Evou 
Hubičkovou seznamující s dalšími, mnohdy i hu-
mornými detaily z historie ateliéru a rodiny, která 
byla a je živoucím dokladem prosté skutečnosti, 
že tvorba původně regionálního rodinného ateliéru 
dnes promlouvá napříč staletími k celé, i té nejsou-
časnější společnosti.    

Tradiční fotografické postupy jsou také zákla-
dem prací Aleny Dvořákové a Viktora Fischera, 
kteří již před časem prosluli jako tvůrci černobílého 
výtvarného dokumentu s humanitárním obsahem. 
O úrovni fotografií a síle jejich sdělení svědčí četná
tuzemská a mezinárodní ocenění (příkladně Czech 
Press Photo, UNICEF apod.) i účast na výstavách, 
stejně jako fakt, že v Blatné přítomný fotografický 

cyklus Největší Čech, vypovídající o utrpení pře-
rostlého a po úrazu znehybněného mladíka Tomáše, 
před dvěma lety vyburcoval k uspořádání finanční
sbírky, jejíž výtěžek významně přispěl ke zlepšení 
Tomášova života.

Také tito autoři doprovodili svou výstavu pro-
jekcí a důkladnějším představením své práce včetně 
nově vycházející knihy Voda. O obou výstavách 
se tu podrobněji zmiňujeme také proto, že jsou 
– na rozdíl od experimentální tvorby vystavené 
v prostorách zámku pouze po dobu trvání Foto-
festivalu – přístupné v Městském muzeu Blatná 
ještě v průběhu října a obě jsou dobře srozumitelné 
i běžnému divákovi.

Jak již bylo řečeno, nejsoučasnější tendence 
a proudy ve fotografické tvorbě byly představeny
ve výstavních prostorách zámku. Zde vystavovaly 
výhradně autorské dvojice: odborníky i veřejností 
uznávaní autoři střední generace Lukáš Jasanský 
a Martin Polák, zastoupení alespoň projekcemi 
jejich nejvýznamnějších fotografických cyklů,
i představitelé další generační vlny Barbora 
a Radim Žůrkovi, Juliana Křížová a Jakub 
Vlček, Jakub Skokan a Martin Tůma, Art from 
Prag, David Cysař a Pavel Berkovič. Většina 
těchto fotografů jsou studenty nebo již absolventy 
fotografických, uměleckých či reklamních kateder
českých univerzit, někteří  jsou již profesně zave-
deni v oblasti reklamní, propagační a módní foto-
grafie. Právě tento fakt významně ovlivňuje i jejich
volnou tvorbu zejména v důrazu na technické zpra-
cování (precizní barevné zvětšeniny Žůrkových 
versus Cysařův  a Berkovičův soubor pořízený 
starobylou technikou camery obscury vytvořené 
z nákladového prostoru  auta) i obsahově, kdy lze 
někdy těžko vysledovat hranici mezi výtvarnou 
a užitou fotografii. Časté jsou i odklony od este-
tizace a skrytí myšlenkového konceptu fotografie
za zobrazovanou skutečností. Stejně jako adorace, 
nebo naopak zpochybňování a ironizování témat 

dříve nemyslitelných: popkultura, VIP, modeling, 
erotika apod.  O těchto přístupech svědčí také 
tvorba některých autorů otevřené scény, například 
Kateřiny Měšťánkové, Magdy Veselé či Jana 
Schýbala. Zde je třeba vyzdvihnout soubor Na Pa-
sekách nehoří dua Jakub Skokan a Martin Tůma, 
jimž se původní  komerční, avšak dnes již nikterak 
originální projekt vytvoření mírně erotického kalen-
dáře, jehož modelkami měly být pasecké požárnice, 
časem přesunul do vtipného, hravě vynalézavého 
a nikterak selankovitého nebo vulgarizujícího eseje 
o venkovském životě a všeobecné lidské potřebě 
sounáležitosti, veselí a radostného uvolnění. Také 
soubor výtečně technicky zpracovaných barevných 
velkoformátových fotografií Juliany Křížové 
a Jakuba Vlčka nazvaný Transcendence přesvěd-
čivě vypovídal o hledání hlubšího existenciálního 
smyslu a duševních opor v nejistém světě.

Také další přednášky, besedy a projekce, 
stejně jako otevřená scéna nabídly návštěvníkům 
Fotofestivalu velká množství podnětů k úvahám 
nejen fotografického rázu, jejichž podrobnější
vylíčení zde z pochopitelných důvodů není možné. 
Opomenout však nemůžeme a nechceme jediný 
vystavený „panel“ z nedokončeného cyklu Paměť, 
jímž blatenský rodák a člen pořádajícího fotoklubu 
KAMFO Blatná Jiří Franc citlivě vzpomínal na své 
předky. Tento osamocený list z „obří fotografické
rodové kroniky“ byl poslední vzpomínkou i na 
Jiřího, který nečekaně 7. srpna 2010 zemřel.

Další ročník Blatenského fotofestivalu se 
pořadatelům (fotoklub KAMFO Blatná, Město 
Blatná, odbor kultury Městského úřadu Blatná, 
Městské muzeum Blatná) i přes letošní zvýšenou 
dramaturgickou a organizační náročnost opět 
vydařil; klobouk smekám především a zejména 
před Pavlem Štěrbou. K již očekávané pospolité 
domácké náladě přispělo i propojení jednotlivých  
vernisáží a besed písničkami výborného irského 
zpěváka a hráče na akustickou kytaru Matthewa 
Devereuxe, kterého přednesem vlastní poezie 
nonšalantně a s nadhledem doplnila Klára Wágne-
rová. Pevným a žádaným bodem programu se staly 
i společné snídaně u Berndorffů (obývací pokoj v č. 
p. 6 může směle konkurovat vyhlášeným kulturním 
salonům z dob českého národního obrození), stejně 
jako dostaveníčka u vína v Kaplance. 

Že by se nic nepodařilo uskutečnit bez praktic-
ké podpory institucí a soukromých sponzorů (viz 
výstavní katalog), je nabíledni. Těm všem budiž 
odměnou radost, že se do Blatné na podzim rádi 
vracejí i všichni účastníci předchozích ročníků 
Fotofestivalu, milovníci fotografie z blízka i dálek
a že i renomovaní fotografové, pedagogové a teo-
retici považují za důležité zastavit se tu alespoň na 
oněch příslovečných pár hodin. Zdá se, a nejen mně, 
že Blatenský fotofestival si v českém kulturním 
kalendáři a povědomí právem vydobyl své pevné 
místo.                Ivana Capoušková - Září 2010

Schůzka fotografických dvojic v Blatné
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 KTUALITYA

SVATÝ FRANTIŠEK (4.10.) – ANI  LÉTO, 
ANI KOŽÍŠEK

Počátek měsíce října zpravidla patří ještě do 
období BABÍHO LÉTA. Je již však opravdu po-
dzim, a tak se pomalu musíme připravit na možné 
následné ochlazení.

- ŘÍJEN JE MĚSÍC BABÍHO LÉTA, OZIMŮ, 
BRAMBOR, VÍNA, RANNÍCH MLH A 
PŘÍMRAZÍ.

- ŘÍJNOVÉ SLUNEČNÍ PAPRSKY SYPOU 
CUKR DO VÍNA.

- O SV. BRIGITĚ (8.10.) BÝVÁ MLHA 
V ÚSVITĚ

- SV. HEDVIKA (15.10.)  DO ŘEPY MEDU 
NALÉVÁ

- NĚKDY JEŠTĚ SV. HAVEL VÍNO DOS-
LAZUJE (16.10.)

- SV. GÁL (HAVEL) BABÍ LÉTO VZAL

Turistická sezóna 2010 je neodvratně mi-
nulostí. Jen velmi zřídka do Blatné ještě zavítá 
pár opožděnců. Zámek bude otevřen o víken-
dech již jen do konce října. Stejně tak i naše 
prodejna na nádvoří zámku. Začínáme proto 
postupně přemisťovat zboží do obchodu „U SV. 
KATEŘINY“ na náměstí Míru. Pokud budete tedy 
vybírat nějaký dárek, zamiřte právě sem.

A protože se podzimní nečas a plískanice, 
kdy neradi vycházíme ven, byty provoňujeme 
aromalampami přiblížil, nabízíme vám celou řadu 
léčivých AROMAOLEJŮ.

TIP PRO VÁS: NOVINKA V NAŠÍ NA-
BÍDCE 

REPLIKY KOVÁNÍ KE STAROŽITNÉMU 
NÁBYTKU

Ze starých věcí v současné době aktuálně 
nabízíme: dětskou kolébku, kompletní mosaznou 
postel nebo velkou keramickou nádobu na zelí.

Také sklizeň úrody pomalu končí, blíží se čas 
POSVÍCENÍ, na který se v dřívějších dobách 
lidé dlouho těšili. Jaké vy chystáte  pohoštění ? 
Zastáváte také lidové rčení:

PRÁCE JE BEZ KONCE A POSVÍCENÍ JEN 
JEDNOU DO ROKA!?

Nezapomeňte však na své zdraví a řiďte se 
moudrostí našich předků – zařaďte do jídelníčku 
také JABLKA. Vždyť se kdysi také říkávalo, že 
kdo sní alespoň jedno jablko denně, nepotřebuje 
žádného lékaře.

Eva Fučíková 
lidové řemeslo

Renovace a úprava kluboven pro Turis-
ticko - přírodovědný kroužek, proběhla 

v DDM Blatná v termínu 1/2010 – 9/2010 
za poskytnutí finančních prostředků

z grantu Jihočeského kraje v rámci Ji-
hočeských krajských programů podpory 

práce s dětmi a mládeží pro rok 2010. 
Částka 15000Kč byla věnována na malo-
vání kluboven a nákup nového nábytku.

Drakiáda MC 
Kapřík

Po úspěšném loňském úvodním ročníku jsme 
se i letos začátkem října - přesněji řečeno v neděli 
3. 10. 2010 - sešli na poli u jatek na drakiádě. 
Účastníků bylo tentokrát  mnohem více – ve 
vzduchu se sešlo celkem 37 draků! Počasí nám  
přálo, foukal vítr, a tak 
nebyl žádný problém 
dostat draka vzhůru.

Draky jsme letos 
i hodnotili a vyhlašo-
vali ty nej draky – od-
měněni byli draci, kteří 
létali nejvýše, nejhezčí 
draci či draci s nejdel-
ším ocasem. Medaili 
s obrázkem draka a sladkost si ale odnesly 
všechny děti. Pro děti byly potom na hasičárně 
připraveny další  soutěže – malování draka křídou 
na chodník a skákání v pytlích.

Na vzduchu všem vytrávilo, proto se pak 
všichni  nahrnuli k ohni, aby si mohli opéct buř-
tíka či páreček. Děti si také prohlédly hasičské 
auto.

Doufáme, že se všem na letošní drakiádě líbilo, 
a děkujeme těm, kteří nám pomohli s organizací! 
Zvláštní poděkování patří hasičům za jejich vstříc-
nost, ochotu a čas, který nám věnovali!

Záchytné kotce městské policie -
AKTUÁLNĚ

D n e  8 .  2 . 
2010 byl v obci 
Blatná odchycen 
volně pobíhají-
cí pes křížence, 
hnědobílé barvy, 
stáří cca 5 let

D n e  6 .  9 . 
2 0 1 0  b y l a  v 
Blatné odchy-
cena volně po-
b íha j íc í  f ena 
křížence, černé 
barvy, většího 
vzrůstu, stáří cca 
4 roky.

Dne 27. 9. 
2010 bylo v obci 
Blatenka odchy-
ceno volně pobí-
hající štěně psa 
křížence, světle 
hnědé, žíhané barvy, stáří cca 0,5 roky. 

Dne 1. 10. 
2010 byl v Blat-
n é  o d c h y c e n 
volně pobíhají-
cí pes křížence, 
bílo hnědé bar-
vy, stáří cca 2 
roky.

V současné době jsou psi umístěni v zá-
chytných kotcích městské policie, a to v 
objektu Čistírny odpadních vod Blatná

Majiteli nebo případnému zájemci infor-
mace podají strážníci Městské policie Blatná 
tel. 383 423 467, 720 513 321 nebo 777 285 
254. Další informace rovněž na http://www.
kotce-blatna.estranky.cz

M Ě S T S K Á  P O L I C I E  B L AT N Á
Zahradnická 171, 388 01 Blatná

tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321, 
e-mail: m.policie@blatna.net

http://www.blatna.eu

Pozvánka
Město Blatná srdečně zve občany města 
na oslavy výročí vzniku samostatného 

Československa

Program se uskuteční v pátek 22. října 
od 16,00 hod. v blatenské sokolovně

Zahájení starostou města
Slovo prof. J. Sekery ke vzniku 
samostatného Československa

V kulturním programu vystoupí žáci 
základních škol, ZUŠ, SOU, SOŠ 

a TJ –Sokol Blatná.



Ročník 21 (31) Blatná 8. října 2010 Číslo 17 / strana 3

V souvislosti s koncem funkčního období 
komunálních politiků informuje MěÚ Blatná, 
odbor majetku, investic a rozvoje stávající i no-
vé zastupitelstvo a tímto také širokou veřejnost 
o podaných žádostech o dotace pro město Blatná 
a jeho příspěvkové organizace a o způsobu jejich 
vyřízení ze strany poskytovatelů těchto dotací. 
Řada těchto žádostí, z nichž některé byly podány 
opětovně poněkolikáté, zůstává totiž dosud nevy-
řízena, zejména na Úřadu Regionální rady regionu 
soudržnosti Jihozápad, a to z různých důvodů 
nezávislých na městu. Přehled žádostí, stav jejich 
ne/vyřízení, výše požadovaných a přidělených 
dotací, celkové  finanční náklady projektů a další
údaje jsou za období 2009 a 2010.uvedeny v při-
ložených tabulkách. Začátkem nového volebního 
období osloví úřad nové představitele města, jak 
postupovat u žádostí o dotace, které nebyly dosud 
kladně vyřízeny. Zda opětovně podávat žádosti, 
nebo od projektů raději upustit, nebo je realizovat 
z vlastních prostředků. Pochopitelně bude úřad 
i nadále informovat přestavitele města o všech 

P�ehled žádostí o dotace pro m�sto Blatná v roce 2010 (bez památkové pé�e)

Poskytovatel dotace  Dota�ní program - prioritní 
osa

Název projektu Požadovaná
výše dotace 

Vlastní podíl Celkem náklady Datum 
podání  

P�id�lení 
dotace

Poznámka 

1. Jiho�eský kraj GP Rozvoj venkova a krajiny  Jablo�ový remízek 96 000,00 10 700,00 106 700,00 15.01.2010 96 000 p�iznáno 26.3.2010 

2.
Jiho�eský kraj GP Podpora p�ehlídek a 

sout�ží
Mezinárodní kontrabasová 
sout�ž Františka Simandla 

88 000,00 38 000,00 126 000,00 21.01.2010 10 000
info dle webu J�K

3.

Ministerstvo 
kultury 

Integrovaný systém ochrany 
movitého kulrurního d�ditctví 
v roce 2010 

Elektronické a požární 
zabezpe�ení m�stského muzea 

425 627,30 425 627,30 851 254,60 2009
probíhá administrace 
žádosti na MK �R

4.
Jiho�eský kraj/  
MF �R

Dotace na ozdravné opat�ení
dle vyhlášky �. 461/2005 Sb 

Opat�ení ke snížení OAR ve 
ve�. vodovodu Blatná,�ekanice

1 961 715,00 0,00 1 961 715,00 2009 1 961 715 finan�ní p�íslib na rok 
2010

5.
SZIF PRV - Investice do les� Rekonstrukce lesní cesty - 

Skali�any, K Hadímu 
3 745 000,00 2 621 500,00 6 366 500,00 2009 3 745 000 prost�ednictvím Ing. 

Moulise - 5/2010 

6.
SZIF - MAS PRV - Obnova a rozvoj 

vesnic �. 3 
Dostavba a vybavení tržišt�
místních produkt�  v  Blatné I 

198 555,00 264 742,00 463 297,00 8.01.2010 0 nep�id�lena    bez 
�ádného d�vodu

7.
Jiho�eský kraj GP Opravy a rekonstrukce 

mate�ských škol I 
Oprava a vybavení budovy MŠ 
Blatná, Vrchlického 

100 000,00 78 331,00 178 331,00 24.02.2010 100 000  dle smlouvy ze dne 
11.5.2010

8.
Jiho�eský kraj GP Podpora výstavby a oprav 

autobusových zastávek 
Autobusové zastávky v Blatné 90 000,00 57 855,00 147 855,00 18.03.2010 79 185 dle smlouvy ze dne 

28.5.2010

9
SZIF - MAS PRV - Obnova a rozvoj 

vesnic �. 3 
Dostavba a vybavení tržišt�
místních produkt�  v  Blatné I 

180 000,00 125 670,00 305 670,00 7.05.2010 probíhá administrace 
žádosti na SZIF 

10
SZIF - MAS PRV - Obnova a rozvoj 

vesnic �. 3 
D�tské h�išt� Na Vinici 270 000,00 217 644,00 487 644,00 7.05.2010 probíhá administrace 

žádosti na SZIF 

11. 
Jiho�eský kraj GP Opravy a rekonstrukce 

mate�ských škol II 
Oprava hygienického zázemí 
MŠ Šilhova, Blatná 

88 000,00 59 052,00 147 052,00 11.05.2010 0 nep�id�lena pro p�edchozí
p�íjem dotace I(2010) 

12. 
MŽP �R/
SFŽP

Zelená úsporám pro ve�ejné
budovy 

Zateplení MŠ Šilhova, Blatná 3 440 520,00 2 606 259,00 6 046 779,00 19.07.2010 probíhá administrace 
žádosti na SFŽP 

13. 
SZIF - MAS PRV - Obnova a rozvoj 

vesnic �. 3 
Dostavba a vybavení tržišt�
místních produkt�  v  Blatné II 

156 276,00 52 092,00 208 368,00 19.08.2010 probíhá administrace 
žádosti na SFŽP 

14. 
SZIF - MAS PRV - Obnova a rozvoj 

vesnic �. 3 
Asanace vnit�ních prostor v  
MŠ Blatná, Vrchlického 

266 025,00 88 676,00 354 701,00 19.08.2010 probíhá administrace 
žádosti na SFŽP 

15. 
Jiho�eský kraj Podpora tvorby ÚAP obcí 

ORP
Po�ízení technického vybavení 
pro zpracování ÚAP 

148 200,00 148 200,00 296 400,00 6.05.2010 148 200 dle smlouvy ze dne 
5.8.2010
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ROP NUTS II 
- Jihozápad 

3. Rozvoj cestovního ruchu      
3.1.Rozvoj.infrastruktury   
       cestovmího ruchu 

Rekrea�ní areál m�sta Blatná- 
revitalizace zanedbaného areálu 
na ob�anskou vybavenost 

75 294 998,00 6 105 000,00 81 399 998,00 19.07.2010
probíhá administrace 
žádosti na ROP JZ 
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MV �R - ESF 
�R OP LZZ

Posilování  kapacity a 
efektivnosti VS 

Zkvalitn�ní a optimalizace 
ve�ejné správy v m�st� Blatná 

1 417 921,00 250 222,00 1 668 143,00 12.03.2010 1.417.921

Celková �ástka 87 966 837,30 13 149 570,30 101 116 407,60 7.558.021 v�etn� p�íslibu MF �R
na snížení radonu 

Informace o dotacích v letech 2009-2010

nových dotačních možnostech, které pro město 
připadají v úvahu.

Pro lepší orientaci veřejnosti uvádíme vysvět-
livky k málo známým projektům a podrobnosti 
k tabulkám:

MŽP/SFŽP = Ministerstvo životního prostře-
dí/Státní fond životního prostředí

SZIF/MAS = Státní zemědělský intervenční 
fond/Místní akční skupina (Svazku obcí Bla-
tenska)

ROP NUTS II = Regionální operační program 
regionu Jihozápad

Oranžové hřiště = Zhotovení a vybavení 
dětského hřiště v lokalitě Vinice, v sousedství 
ZŠ Holečkova

Zavádění ICT v územní veřejné správě = 
Dovybavení jednoho pracoviště CzechPoint 
(správní odbor)

Kytarové léto v Blatné = Výstava sbírky kytar 
Jiřího Janků a jejich historie spjatá s Blatnou, 
vystoupení Štěpána Raka a žáci ZUŠ Blatná

Poznejte Blatnou = podpora činnosti infor-
mačního centra vytvořením nových internetových 
stránek a dvou propagačních brožur

Dětské hřiště pro Blatnou = prakticky totéž , 
co byl projekt Oranžové hřiště

Jabloňový remízek = Obnova výsadby pů-
vodních druhů dřevin podél staré cesty z Blatné 
do Skaličan

Autobusové zastávky v Blatné = rekonstrukce 
zastávek Riegrova, Myslivna a SOU (U Sladov-
ny)

Dětské hřiště Na Vinici = Zhotovení a vyba-
vení dětského hřiště v lokalitě Vinice-sousedství 
ZŠ Holečkova

Dostavba a vybavení tržiště místních produktů 
v Blatné I a II = vybavení části současného par-
koviště v ulici Vorlíčkova (naproti OD LIDL) 
třemi pevnými prodejními stánky, sociálním 
zařízením, veřejným osvětlením a výsadbou 
doplňující zeleně

V Blatné dne 27.9.2010
Ing. Jaromír Formánek, MěÚ Blatná, OMIR

P�ehled žádostí o dotace pro m�sto Blatná v roce 2009 (bez památkové pé�e)
Poskytovatel dotace       Dota�ní program -     prioritní osa Název projektu Požadovaná

výše dotace 
Vlastní podíl Celkem náklady Datum 

podání  
P�id�lení dotace

1.
Nadace �EZ Oranžové h�išt� Oranžové h�išt� 420 000,00 0,00 420 000,00 21.1.2009 nep�id�lena

bez d�vodu

2.
Jiho�eský kraj Prevence kriminality - neinvestice                 

( sociální odbor) 
Prevence kriminality v Blatné v 
roce 2009 

11 300,00 2 825,00 14 125,00 30.1.2009 p�id�lena 
11.300

3.
Jiho�eský kraj -
MV �R

Prevence kriminality - investice Sportovní víceú�elové h�išt� Na 
Bíle Husi, Blatná 

350 000,00 91 820,00 441 820,00 30.1.2009 p�id�lena 
234.000

4.
Ministersto
vnitra �R

IOP - prioritní osa 2 , intervence 2.1      
výzva �. 02 - CzechPOINT 

Zavád�ní ICT v územní ve�ejné
správ�

58 259,00 10 281,00 68 540,00 11.2.09 p�id�lena 
58.259

5.
Jiho�eský kraj GP opravy a rekonstrukce MŠ Oprava a vybavení budov MŠ 

Vrchlického 
286 524,80 71 631,20 358 156,00 24.3.09 nep�id�lena bez 

d�vodu

6.
Jiho�eský kraj GP na podporu rozvoje venkova   tvorba 

krajiny a podpora biodiverzity 
Jablo�ový remízek 89 500,00 10 000,00 99 500,00 2.4.09 nep�id�lena bez 

d�vodu

7.
Jiho�eský kraj GP podpora výstavby a modernizace 

d�tských dopravních h�iš� a jejich vybavení
Rekonstrukce dopravního h�išt�
MŠ Šilhova 

64 000,00 16 000,00 80 000,00 21.4.09 p�id�lena 
64.000

8.
Jiho�eský kraj Podpora výstavby a oprav autobusových 

zastávek 
Autobusové zastávky v Blatné 
Poliklinika, Vrbenská 

61 950,00 26 550,00 88 500,00 21.4.09 p�id�lena 
61.950

9.
Jiho�eský kraj Cestovní ruch, p�írodní a kulturnín aktivity   

Podpora živé kultury 
Kytarové léto v Blatné 132 500,00 40 000,00 172 500,00 21.4.09 p�id�lena 

50.000

10. 
Jiho�eský kraj Podpora informa�ních center

a incomingových kancelá�í
Poznejte Blatnou 68 600,00 17 200,00 85 800,00 21.4.09 p�id�lena 

60.000

11. 
Jiho�eský kraj Podpora tvorby ÚAP obcí ORP              

(odbor výstavby a ÚP) 
Po�ízení technického vybavení 
pro zpracování ÚAP 

35 193,00 35 194,31 70 387,31 16.4.09 p�id�lena 
35.193

12. 
Nadace Philip 
Morris 

Dobro�inný fond Philip Morris �R D�tské h�išt� pro Blatnou 
(Hole�kova ulice) 

250 000,00 234 000,00 484 000,00 18.5.09 nep�id�lena bez 
d�vodu

13. 
Jiho�eský kraj GP na podporu rozvoje venkova   tvorba 

krajiny a podpora biodiverzity 
Jablo�ový remízek (op�tovn�
podaná žádost �.6)

89 500,00 10 000,00 99 500,00 20.6.09 nep�id�lena bez 
d�vodu

14. 
ROP NUTS II - 
Jihozápad

2. Stabilizace a rozvoj m�sta a obcí  2.4. 
Rozvoj infrastruktury základních škol. 

Rekonstrukce a modernizace 
t�locvi�ny ZŠ JAK Blatná 

2 063 190,00 167 286,00 2 230 476,00 29.6.09 op�tovn�
vyhodnocováno 

15. 
ROP NUTS II - 
Jihozápad

1. Dostupnost center                                    
1.5 Rozvoj místních komunikací 

Rekonstrukce komunikace 
Skali�any v�etn� novostavby  

2 223 850,00 390 229,00 2 614 079,00 29.6.09 op�tovn�
vyhodnocováno 

16. 
ROP NUTS II - 
Jihozápad

1. Dostupnost center                                      
1.5 Rozvoj místních komunikací 

Stavební úpravy MK v Blatné - 
ulice �e�ická 

4 670 564,00 426 295,00 5 096 859,00 29.6.09 op�tovn�
vyhodnocováno 

17
Jiho�eský kraj / 
MF �R

Dotace na ozdravní opat�ení dle vyhlášky �.
461/2005 Sb. 

Snížení radonu ve ve�ejném 
vodovodu Blatná,�ekanice

1 961 715,00 0,00 1 961 715,00 22.9.09 finan�ní p�íslib 
na rok 2010
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ROP NUTS II - 
Jihozápad

2. Stabilizace a rozvoj m�sta a obcí
2.2. Rozvoj. projekty spád.center 

Komunitní centrum aktivního 
života

54 853 736,28 4 447 601,00 59 301 337,28 29.9.09 op�tovn�
vyhodnocováno 
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ROP NUTS II - 
Jihozápad

2. Stabilizace a rozvoj m�sta a obcí
2.2. Rozvoj. projekty spád.center 

Rekrea�ní areál m�sta Blatná- 
revitalizace zanedbaného areálu 
na ob�anskou vybavenost 

60 000 000,00 11 100 000,00 71 100 000,00 29.9.09
op�tovn�
vyhodnocováno 

Celková �ástka 127 690 382,08 17 096 912,51 144 787 294,59

P�ehled žádostí o dotace pro m�sto Blatná v roce 2010 v oblasti památkové pé�e

Odkud Název grantu Dotace Celkem P�id�lení 

Dotace

P��íjemce 
dotace

K�

Vlastní podíl
K�

K� dotace

proplacená
�ástka z dotace 
doposud

Datum ukon�ení

Jiho�eský kraj - grant
Nemovité kulturní 
památky  

Vým�na st�ešní krytiny 
t�locvi�ny ZŠ 
J.A.Komenského Blatná  

M�sto Blatná 
340 000,00 230 872,00 570 872,00 NE 0,00

bude podána žádost v roce 
2011 do havarijního 
programu i grant� JK 

Ministerstvo kultury 
�R - Havarijní 
program 

Vým�na st�ešní krytiny 
t�locvi�ny ZŠ 
J.A.Komenského Blatná  

M�sto Blatná 
340 000,00 230 872,00 570 872,00 NE 0,00

bude podána žádost v roce 
2011 do havarijního 
programu i grant� JK 

Jiho�eský kraj - grant
Nemovité kulturní 
památky  

Stavební úpravy 
sklepení �.p. 212 v 
Blatné

M�sto Blatná 
- M�stské
muzeum v 

Blatné
235 000,00 162 584,00 397 584,00 ANO 150 000,00 

provád�no s ohledem na výši 
p�iznané dotace etapov�,
smluvn� zajišt�ny práce za 254 
330,20 K� musí být dokon�eny
do 30.10.2010 

Jiho�eský kraj - grant 
Zvýšené náklady 

Vým�na st�ešní krytiny 
na p�ístavb� �.p.4 ZUŠ 
Blatná

M�sto Blatná 
80 000,00 173 573,24 253 573,24 ANO 56 000,00 

akce dokon�ena 20.7.2010, 
záv�re�ní vyhodnocení 
p�edloženo 3.9.2010 

Jiho�eský kraj - grant 
Obnova drobné sakrální 
architektury v krajin�

Obnova 4 k�ížk� M�sto
Blatná

M�sto Blatná 
20 000,00 18 800,00 38 800,00 ANO 20 000,00 

obnova probíhá a musí být 
dokon�ena do 30.10.2010 

Jiho�eský kraj - grant 
Movité kulturní 
d�dictví

Restaurování  2 ks 
záv�sných obraz� v�etn�
napínacího rámu a plastiky 
sv. Jana Nepomuckého  

M�sto Blatná - 
M�stské

muzeum v 
Blatné  

20 000,00 123 300,00 143 300,00 ANO 20 000,00 
realizace musí být 
dokon�ena do 31.12.2010 

Jiho�eský kraj - grant 
Movité kulturní 
d�dictví

Zhotovení repliky 
historických kamen 

M�sto Blatná - 
M�stské

muzeum v 
Blatné  

30 000,00 28 000,00 58 000,00 ANO 30 000,00 
realizace musí být 
dokon�ena do 31.12.2010 

Ministerstvo kultury - 
gramt odpora obnovy 
kulturních památek 
prost�ednictvím obcí s 
rozší�enou p�sobností

Obnova fasády, soklu a 
interiér� kontribu�ní
sýpky 

M�sto Blatná 

397 000,00 148 196,60 545 196,60 ANO 397 000,00 

dotace bude p�evedena na 
ú�et m�sta v pr�b�hu zá�í
2010, obnova musí být 
dokon�ena do 31.12.2010 

Ministerstvo kultury 
�R- grant Program 
regenerace MPZ 

V.etapa vým�na oken za 
repliky oken p�vodních

M�sto Blatná 
150 000,00 543 135,00 693 135,00 ANO 150 000,00 

27.7.2010

Celkov� �ádky 1 - 9 p�ehled ke dni 
20.9.2010 1 612 000,00 1 659 332,84 3 271 332,84 823 000,00 
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Strážníci Městské policie 
v Blatné zachránili dravce

 

Velitel MP v Blatné Petr VANĚK spolu se 
strážníkem Romanem KÖRIŠEM převzali a do 
Záchranné stanice živočichů Makov na Písecku 
přivezli poraněnou káni lesní. Po ozdravení bude 
vypuštěna zpět do volné přírody.

Blatenská ryba, spol. s r.o.,
Na Příkopech 747, 
388 01 Blatná,
Tel.: 00420 383 422 511, 

             fax : 00420 383 423 161
www. blatenskaryba.cz
e-mail : blatenska.ryba@blatna.net

Pozvánka na podzimní výlovy 
rybníků:

Vybrané rybníky naší firmy vhodné k ná-
vštěvě :

12.10.  Hajanský 
12.10.  Velkoholský (Sousedovice)
14.10.  Řitovíz přední
15.10.  Podtochovický (Tochovice)
15.10.  Skaličný  (Křešice)
16.10.  Podkostelní (Putim)
20.10.  Horčápský (Horčápsko)
25. až 27.10.  Labuť
25. až 27.10.  Milava
28.10.  Topič zadní
29.10.  Cunát (Zbenice)
  1.11.  Dražský Pacelice
  1.11.  Pančál  (Radobytce)
  2.11.  Prostřední (Putim)
  3.11.  Mnichovský (Mnichov)

Akce pro veřejnost budou probíhat ve 
svátečních dnech v Putimi na Podkostelním 
rybníce a na Zadním Topiči v Blatné. 

Kompletní program výlovů je zveřejněn na 
našich webových stránkách.

Rybáři z firem Dvůr Lnáře a Rybářství Lná-
ře loví nejzajímavější rybníky v následujících 
termínech :

12.10.  Nový Lnáře
14.10.  Starý Tchořovice
19.10.  Velký Bělčický
21.10.  Hubenov (Kocelovice)
26. až 27.10.  Kuš velká (Vrbno)
27.10.  Zlatohlav (Újezdec)
  3.11.  Divák (Metly)
  4.11. Strašil (Bezděkov)

Ve všech případech si rybáři vyhrazují 
možnost změny termínu výlovu !

 Blatenská ryba s.r.o.

A K C E
Od 1.10.2010 můžete v naší podnikové 

prodejně nakoupit mražené zboží jednotlivě 
(většina sortimentu). Například :

RYBY:
Pangasius mražený 5kg 65,-/kg
Pangasius mražený 1kg 69,-/kg
Pstruh mražený cca 400g    109,-/kg
Makrela mražená 1.2kg vac 59,-/k
Kapr bez kostí filet 225,-/kg
Losos mražený  cca 1,3kg 89,-/kg
Tuňák mražený cca 2,5kg 155,-/kg
Mahi mahi filet mražený cca 1kg 125,-/kg

UZENÉ:
Kapr uzený 14,50/10d-
kg
Hejk uzený 10,90/10d-
kg

MASO:  
Kuřecí prsa  mr. 2kg 104,-/kg
Krůtí prsa mražená vac cca2kg 110,-/kg
Kuřecí stehenní řízek 2kg 84,-/kg
Kuřecí čtvrtě 38,-/kg
Husa mražená 3,4kg 69,50/kg
Kachna mražená 2,2kg 68,50/kg
Vepřová krkovice bez kosti 89,50/kg
Hovězí dršťky mražené 1kg 67,-/kg

ZELENINA A OSTATNÍ:
V.I.P. směs zeleniny 2,5kg 45,-/kg
Hranolky 2.5kg 20,-/kg
Americké brambory 2.5kg 25,-/lg
Kořeněné šišky bramborové 2,5kg 49,-/kg
Zelenina do polévky  350g 10,-/ks
Zeleninová směs lečo 2,5kg 24,-/kg
Jahody mražené 2.5kg 45,-/kg

Široký výběr zeleniny a dalšího mraženého 
zboží dle denní nabídky za     nejnižší možné 
ceny.
Akce platná do konce října 2010 nebo 

do vyprodání zásob.

Přijďte s námi 
oslavit státní 

svátek 28. říjen - 
28. října

a užít si hezké sváteční odpoledne.
Ve 14.00 hodin položíme věnec k „Soše 

svobody“, vzpomeneme na vznik samostatné 
republiky a pak se sejdeme v „Kaplance“ při 
sklence dobrého vína, ochutnávce dobrého 
sýra a hlavně při poslechu dobré muziky 
v podání skupiny Eliška Ptáčková & Acoustic 
Sound.

Rádi uvítáme každého, kdo s dobrým 
úmyslem přijde, případně bude chtít i přispět 
k příjemné sváteční pohodě.

Srdečně zve Občanské sdružení Nobiscum 
Humanitas ve spolupráci s MS ODS.

 
Eliška Ptáčková & Acoustic Sound je ka-

pela pohybující se mezi žánry acoustic, folk, 
blues. Eliška Ptáčková je zpěvačka původem 
z Prahy. Hudebně jste ji mohli zahlédnout 
v roce 2007, 2008 a 2009 na Vánočním tur-
né kapely Čechomor, dále také na několika 
koncertech Druhé Trávy a Pavla Bobka. Ke 
spolupráci velmi ráda zve i Ondřeje Rumla. 
V kapele Acoustic Sound hraje doprovodné 
kytary a zpívá, dalšími členy jsou pak Radek 
Vaňkát - dobro, lap-steel, Vladislav Ptáček 
- banjo, Dan Panchártek - baskytara a Karol 
Žabka - bicí. Více aktuálních informací včetně 
hudebních ukázek najdete na www.eliskaptac-
kova.com nebo na

www.myspace.com/eliskaptackova

foto: Libor Šejna

Hasiči v Bezdědovicích
Dne 25.9.2010 se konala v Bezdědovicích 

sportovní příprava jednotek SDH pro soutěže 
v roce 2011. I přes nepřízeň počasí přijela čtyři 
družstva žen a deset družstev mužů. Celkem bylo 
provedeno osmnáct cvičných útoků. Mezi muži 
obsadilo nejvyšší příčku družstvo ze Zahorčic, 
mezi ženami Chobot a Bezdědovice. Bezdědo-
vičtí muži „B“ se umístili na krásném druhém 
místě a ještě stihli tuto akci s velkým úspěchem 
organizovat. Děkuji tímto celému obsluhujícímu 
personálu, který se postaral o zdárné zajištění 
tohoto nácvikového odpoledne. 

 Josef  Motyka ml.
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V úterý 14. 9. proběhl 3. Westernový den v Domově Petra Mačkov. 
Počasí nám ze začátku moc nepřálo, ale déšť nakonec ustal a užili jsme si 
krásné odpoledne. Soutěžit s námi přijelo 7 družstev z ostatních domovů 
a stacionářů. Byl připraven bohatý program, občerstvení i zábavné soutěže.  
Ukázkou cvičení na koni začal Tomášek s klisnou Elzou, a pokračovaly 
Olinka s Dášou na koních Máše a Elze. Vystoupení se podařilo a všichni 
dostali zaslouženou odměnu, kterou věnovali naši sponzoři.

Dále se nám představil sokolník Miloslav Vondruška se svým synem. 
Ukázali nám práci s dravými ptáky. Přivezli nám ukázat devět dravců, mezi 
nimi například káně, raroha, krkavce, orla,... výra Kubíka, kterého jsme si 
mohli pohladit. Vystoupení bylo provázeno zajímavým výkladem.

Dvě vystoupení nám ukázala Anna Reinbergerová. Nejdříve drezúru na 
dlouhé lonži s klisnou Coronou a později ještě zábavné vystoupení valacha 
Westa a psa Rickyho. Všichni měli radost i z časopisů Svět koní, které 
Anička přivezla.

Vystoupení břišních tanečnic z Blatné nadchly především pánskou část 
publika. Tanečnice se nám představily v krásných kostýmech a od všech 
sklidily velký potlesk.

Velmi vydařené bylo i vystoupení klientů Domova Petra - Country tan-
ce s vozíky. Soubor Mačkovské kočky vystupoval s tímto číslem poprvé 
a všichni zúčastnění si to moc užili. 

Celé odpoledne měřila družstva síly v soutěžích. Všem patří velká pochva-
la, protože soutěžící nenechali nic náhodě a soutěžili s velkým nasazením. 
Na konci odpoledne byly vyhlášeny výsledky a na soutěžící čekaly pěkné 
ceny od našich sponzorů.

Velmi děkujeme moderátorce Rádia Faktor Janě Křížové, která nás celým 
odpolednem provázela.

V průběhu akce bylo k dispozici výborné občerstvení, které připravily 
paní vychovatelky a kuchařky. Okolo stánku, kde byly moučníky, káva, 

3. Westernový den v Domově Petra Mačkov

limonády a samozřejmě i pivo a guláš, bylo stále plno. Na konci odpoledne 
na každého čekal ještě opečený špekáček.

Zúčastnění si mohli odnést vzorky krmiva Fitmin pro pejsky, kočičky 
i koníky od společnosti Dibaq a.s. 

Akce se celkově vydařila, všichni odjížděli domů spokojení.
Velmi děkujeme sponzorům, kteří uspořádání této akce podpořili:
Dibaq a.s.
Hitrádio Faktor
Měšťanský pivovar Strakonice
MvDr. Viktor Stošek
Olymp sport Písek
Paní baronka Jana Germenisová
Společnost Equiservis
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Projekty  Comenius/
eTwinning  na SOŠ Blatná
Školní rok 2010/2011 bude pro naši školu druhým rokem realizace 

projektu Comenius/eTwinning „I.C.T. 4 – Interculturality, Citizenship 
and Teamwork“, na kterém spolupracujeme se školami z Portugalska, 
Polska, Turecka a Itálie.

Projekt  je zaměřen na poznávání jiných kultur a jazyků, na posílení  
identity žáků jako národních a evropských občanů a na posilování respektu 
k  jiným lidem a k životnímu prostředí.

Mimoto jsme zapojeni do dalších projektů eTwinning, a to:
· „For Earth Sake“, jehož obsahem je problematika životního prostředí, 

např. změny klimatu, ohrožené druhy a třídění odpadů.
· „European studies“, zaměřený na chápání jazykových a kulturních 

odlišností v Evropě a od září tohoto roku do nových projektů:
· „Fiat Iustitia - May justice be done“, zabývající se spravedlností 

a právem
· „Dating violence“, který vede studenty k zamyšlení nad  násilím ve 

vztahu mladých lidí a jeho následcích.

Společným virtuálním prostředím pro komunikaci a sdílení výsledků 
všech projektů je internetový portál eTwinning.

www.etwinning.cz

Třetí schůzka v Polsku
V červnu   se konala třetí studentská výměna a projektová schůzka pro-

jektu ICT4, tentokrát  na gymnáziu v polském městě Jeziorany. Za Comenius 
tým SOŠ se jí zúčastnili studenti 2. ročníku Martin Jakš a František Vávra 
a  učitelky Marie Švehlová a Lenka Žihlová.

Během týdenního pobytu jsme navštívili přístavní město Gdaňsk, Ma-
zurská jezera, moderní turistické město Mikolajki  a poutní kostel Święta 
Lipka, jednu z nejvýznamnějších barokních staveb Polska.

Ve škole jsme se účastnili výuky a prezentovali film Martina Jakše
„Naše škola životní prostředí“ a další studentské práce. Poláci hráli divadlo 
(Shakespearovu tragedii Romeo a Julie – v angličtině a polštině), Portugalec 
Mário měl úžasnou prezentaci o své zemi, Turci vařili ve školní kuchyni 
své národní pokrmy. Polský Comenius tým distribuoval nástěnný kalendář 
2010/2011 vytvořený z příspěvků všech škol. Společně jsme uspořádali pro 
širokou veřejnost výstavu výtvarných prací žáků partnerských škol na téma 
„Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení“. Naši školu zde reprezentovali 
svými pracemi studenti Pavlína Beranová a Martin Rosa.

Velkým zážitkem pro všechny bylo sportovní odpoledne. Hrály se oblí-
bené  týmové hry, jako kopaná, basketbal, florbal, ale také hry nám zcela ne-
známé (v polštině „kolo integracijne“). Hráli studenti, kantoři i jejich děti.

Vyvrcholením pobytu byl společný multikulturní večer, na který přišli 
také rodiče a pracovníci radnice. Zpívalo se v několika jazycích, tančilo, 

pouštěly se filmy a prezentace. Tečkou večera byla Beethovenova  Óda
na radost, kterou každý národní tým zapěl ve svém jazyce. Nakonec disko 
a procházka k jezeru (mimochodem, odtud je název města Jeziorany, jezioro 
= jezero).

Učitelé a koordinátoři projektu pracovali na evaluaci prvního roku  a plá-
novali aktivity roku druhého.

Loučení bylo jako vždy velmi těžké a neobešlo se bez slz. Rozhodně se 
těšíme na další setkání v novém školním roce.

Účastníci  vzpomínají
František V.: Mně se líbilo všechno. Přivítali jsme se v centru Gdaňsku 

s kamarády, které jsem znal už z předchozí schůzky v Blatné. Zúčastnil jsem 
se fotbalového a volejbalového mezinárodního utkání, ve kterých jsem se 
pěkně vyřádil. Další krásný zážitek bylo koupání v jezeře. A nakonec to 
dojemné loučení, jak dívky plakaly (i já plakal). Moc se mi to líbilo a je to 
pro mě veliká zkušenost.

Martin J.: Mně je nejvíce líbila tříhodinová plavba na lodi do turistického 
městečka Mikolajki.. Myslím, že tam jsme si to všichni užili. Počasí bylo 
krásné tak do tří čtvrtin cesty, pak ale začalo poprchávat a v  městečku nás 
stihl doslova liják. Skvěle se  vydařil multikulturní večer, do něhož se každá 
škola mohla zapojit. Poláci hráli zmodernizovanou verzi Romea a Julie, 
Portugalci měli prezentace  o své zemi a zpívali známé písničky, Turci vyprá-
věli také  o své zemi a potom měli prezentaci o mezinárodní pěvecké soutěži 
Eurovision Song Contest. My Češi  jsme si připravili film o Blatné a naší
škole a k tomu také  písničky v angličtině i češtině (největší potlesk sklidila 
lidovka  „Kdyby byl Bavorov“).  Jak tak nad tím přemýšlím, tak bych sem 
měl vypsat všechno, protože všechno se mi tam moc líbilo a všechno bylo 
super. Tedy až na loučení, které jsme museli zažívat dvakrát, protože Turci 
odjížděli o den dřív.  A loučení bylo pro všechny těžké a smutné..

Lenka Ž.: Setkání v Polsku bylo velkým zážitkem pro každého z nás. Měli 
jsme možnost poznat polské gymnázium a porovnat styl výuky, byli jsme 
ubytováni v rodinách, a tak jsme se bezprostředně seznamovali s tamějším 
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životním stylem, společně pracovali na projektu a také hodně cestovali... 
Mne osobně nejvíce potěšilo,jak jsou k sobě všichni studenti přátelští, jak 
se při takovém setkání stírají rozdíly mezi lidmi různých národností či nábo-
ženského vyznání, a samozřejmě i to, s jakou chutí používají ke komunikaci 
angličtinu.

Marie Š.: Mám hodně dojmů – nezapomenu na večerní procházku 
Gdaňskem, na rodinu paní Elwiry, učitelky němčiny, u které jsem bydlela, 
na nadšené kolegy učitele, kteří věnují svým žákům spoustu volna. Co mě 
však vždy dostane je to, jaká krásná přátelství během projektu vznikají bez 
ohledu na věk, národnost, vyznání, jazyk – všichni si rozumíme- ač jiní, jsme 
stejní. A velmi jsme si cenili také toho, že pracovníci vedení školy i radnice 
se všech akcí ve škole osobně účastnili.

Poděkování
Velmi děkujeme  panu Josefu Hospergrovi, starostovi Blatné, který po 

celou dobu sleduje aktivity našeho projektu ICT4 a také se projektu účastní. 
Děkujeme za širokou podporu a  za krásné dárky zaslané radnicí města Blatné   
řediteli polského gymnázia a  starostovi města Jeziorany.

*
Všechny aktivity projektu Comenius „ICT4“ a jejich  fotodokumentaci 

je možné nalézt na http://new-twinspace.etwinning.net/web/p16797.
Ing. Marie Švehlová, koordinátorka mezinárodních projektů 

SOŠ Blatná
-------------------------------------------------------------------------------- 

Tento projekt je  realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení
odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a  Evropská 
komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Pro předního dietologa
hvězd showbyznysu, 

autora řady knih o zdravé výživě, kulturistu a „náčelníka“ 
westernového městečka na severu Vítka Chaloupku by měl 

mít den minimálně třicet hodin
Názorným příkladem člověka, o kterém lze zodpovědně prohlásit, že je 

vytížený na 150% a má vskutku pestrý život, je náš nejpopulárnější odborník 
přes zdravou výživu Mgr. Vítek Chaloupka. Dokáže zvládat neuvěřitelnou 
šňůru aktivit, řítit se životem jako rolls royce a přitom stíhat budovat velká 
díla v oblasti sportu, charity, dětských snů, ukázkového životního stylu 
i pomoci druhým.

Vítek Chaloupka - kulturista par exelance
Jeho svalnatou, dokonale vypracovanou postavu mu lze jen závidět. 

Ovšem cesta k ní nebyla vůbec snadná. „Zářným vzorem byl pro mě coby 
malého kluka svalnatec Juraj Višný, který ztvárnil jednu z rolí ve filmu „Kdo
chce zabít Jessii?“, rozpovídává se Mgr. Vítek Chaloupka, „Jeho udělané tělo 
mě naprosto ohromilo, viděl jsem tohle vlastně poprvé. Pak jsem sledoval 
dalšího filmového kulturistu Gojko Mitiče, který tehdy kraloval indiánkám.
A tohle spojení indián- svalnatec mně dodnes provází životem, stále jsem 
duší a myslí kluk- indián. Prostě kult antické figury. A jako žáka školou
povinného mně tohle všechno evokovalo a já, mrňous a hubeňour, jsem se 

vrhl do sportu a začal tvrdě posilovat. A začal jsem s tím u nás doma, v malé 
vesničce Stránčice u Prahy na zahradě. Sem tam hrazda, cviky ve větvích, 
činky div ne z betonu, protože to bylo za socialismu a pořádné nářadí se 
nedalo sehnat. Neustále jsem svoji figuru zdokonaloval, pořád a pořád jsem
cvičil a zlepšoval se. Po absolvování umělecké průmyslovky jsem vrcholově 
vzpíral, nejprve za Bohemku, pak za Rudou hvězdu. Po vzpěračské kapitole 
mého života jsem se plně soustředil na vrcholovou kulturistiku. V roce 1990 
se mi podařilo vybojovat titul Mistra republiky, následně i titul Mistra Evropy 
za asociaci „Naba“. Sportu a zejména kulturistice zůstal Vítek Chaloupka 
věrný dodnes. Je hlavní osobností a odborným fitness- konzultantem v ob-
řím patrovém areálu „Fitness centrum“ naproti východu ze stanice metra 
„Želivského“ v Praze, kterou provozuje společnost BBC. „Jsem velice rád, 
že mohu pro tuto prestižní společnost pracovat. Vážím si důvěry, kterou mi 
její představitelé poskytují,“ dodává padesátiletý kulturista.

Vítek Chaloupka - sportovní podnikatel
Mgr. Vítek Chaloupka byl prvním člověkem v naší republice, který po 

listopadu 1989 otevřel veřejnosti brány Fitness- centra. Stalo se tak v areálu 
v Průhonicích. „Tenkrát se u mne začala projevovat taková ta zdravá, chlap-
ská ješitnost. Moc jsem si přál, aby celebrity, které navštěvovaly bowling za 
naším komplexem, chodily přímo za mnou, do mého „fitka“. Strašně jsem
o to usiloval, pracoval jsem tvrdě na zvýšení své odbornosti a atraktivnosti 
mého sportovního podniku a ono se to skutečně podařilo. Lidé jako Karel 
Svoboda, Karel Vágner, Karel Gott, Sagvan Toffi, dnešní prezident Václav
Klaus, Karel Dyba a mnoho dalších se postupem času stalo našimi klienty. 
V souvislosti s tím jsem se stále vážněji zabýval zdravou výživou, tehdy jako 
jediný jsem „rozhodil sítě“ v oblasti dělené stravy a začal si pěstovat svou 
vlastní „líheň“ konzumentů, kterou mimo jiné tvořily sportovní veličiny- 
mistři republiky, jmenovitě Tomáše Mandíka, Pavla Vithu, Radka Daneše, 
Antonína Bautze, Barboru Mrázkovou a mnohé jiné. Tito jedinci vytvořili 
mou stáj, závodili pode mnou a jak už jsem předeslal, dosahovali v kultu-
ristice výtečných výsledků.“ Posléze se Vítek Chaloupka vypracoval až na 
pozici státního trenéra České republiky ve fitness a vedl státní reprezentaci.
Pak se na pultech knihkupectví objevila jeho první kniha o zdravé výživě. 
Přicházely další a další. V současnosti Vítek Chaloupka dokončuje už svůj 
čtrnáctý titul, nazvaný „Zdravý život podle Vítka Chaloupky“. „Věřím, že 
to bude bestseller,“ svěřuje se autor.

Vítek Chaloupka - charitativní projektant
O tom, že má Vítek Chaloupka srdce na pravém místě, svědčí jeho cha-

ritativní projekty, zaměřené především na podporu a pomoc dětem. „Devět 
let jsem patronem Dětského domova ve Frýdlantu,“ prozrazuje muž pevných 
zásad, „Na Frýdlansku také stavím pro děti obrovský indiánsko- westernový 
ranč, kde jsou k vidění kozy, pštros, pes, koťata a řada dalších zvířat. Tam 
mohou všichni vidět, jak se dřív na rančích žilo a hospodařilo.“

Na děti se Vítek Chaloupka zaměřuje i při svých dietologických před-
náškách, se kterými objíždí celou republiku a podává je vesměs zábavnou 
formou: „ Nárůst obezity dětí je hrozivý až alarmující a tak se snažím 
působit jak na ně, tak na jejich maminky, tetičky a babičky, aby jim připra-
vovaly správnou stravu. Ostatně jedna z mnou vydaných knížek pojednává 
i o tomto tématu- obsahuje recepty pro ty nejmladší a přiléhavě se jmenuje 
„Jak nekrmit otesánka“.

Vítek Chaloupka vybudoval rovněž na Blatensku indiánský dětský tábor, 
konkrétně v Buzicích v lokalitě pod starou tvrzí. Tady umožňoval svěřencům 
z Dětských domovů prožívat nádherné letní prázdniny ve skutečně „vinne-
touovské“ atmosféře a dobrodružný pobyt jim zpestřoval návštěvami jeho 
přátel ze showbyznysu. Za dobu existence buzického tábora zde vystoupily 
například hvězda Superstar Michal Hudček, bavič Richard Genzer, zpěvačka 
Naďa Urbánková či zpěvák Michal David. Bohužel projekt, do kterého se 
pustil společně s místní podnikatelkou Barkovou, padl. „Každý z nás měl 
jiný úhel pohledu na práci. Já sám jsem měl ty nejlepší úmysly, ale sociální 
myšlení a pomoc dětem z dětských domovů každý vnímá jinak,“ vrací se 
k nepříjemné minulosti indiánský náčelník tělem i duší. Obdobnou zkušenost 
v  přístupu k dětem zaznamenal, když se pokoušel založit indiánskou osadu 
na jiném místě Blatenska- v Jaroticích. „Kamarád, který tam vybudoval 
westernové středisko Fort Harry, mi nabídl, abych ji postavil vedle. Pak 
najednou obrátil a vznikl z toho dokonce soudní spor,který jsem sice vyhrál, 
ale bylo nad moje síly, abych v této lokalitě dál setrvával . Zklamán svými 
neúspěchy v Jihočeském kraji jsem se odtud stáhl. Můj dětský sen se mi 

(pokrač. na str. 8)
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Vítek Chaloupka... (pokr. ze str. 7)

Buzice - „Pachatel se vrací na místo činu“, 
říká se. V tom pozitivním slova smyslu se po 
letech vrátil do Buzic u Blatné i odborník v oblasti 
zdravé výživy Mgr. Vítek Chaloupka, který tady 
v minulosti v lokalitě pod starou tvrzí vybudoval 
indiánský tábor pro děti z dětského domova. 

Za dobu, kterou dříve v Buzicích strávil, se 
dokonale sžil s místními obyvateli i tamním pro-
středím a našel si tu řadu kamarádů a přátel. 

Vítek Chaloupka se tedy vrátil, byť jen na 
několik hodin. A nepřijel sám. Doprovázel ho 
populární herec a bavič Roman Skamene. Spo-
lečně vystoupili ve zdejším společenském sále 
ve dvouhodinovém zábavném programu „Sport, 
zdravá výživa a zdravý životní styl vážně i neváž-
ně“. V Buzicích si tuto nevšední akci nenechalo 
ujít přes sedmdesát zájemců. A nebyli zde jen 
místní- cestu sem vážili i lidé z Blatné, Nepomuku 
a dalších méně či více vzdálených míst. A nikdo 
z nich rozhodně nelitoval.

Mgr. Vítek Chaloupka hned v úvodu požádal 
přítomné o minutu ticha za svého vzácného kama-
ráda z Buzic Vladimíra Samce, který zemřel před 
několika lety. „S Vladimírem jsem toho hodně 
prožil a často na něho vzpomínám. Proto bych 
chtěl dnešní večer věnovat jeho světlé památce,“ 
pronesl následně náš přední dietolog.

Zábavný večer se odehrával ve velice příjemné 
a hřejivé atmosféře. Někteří diváci se vyloženě 
specializovali na oblast zdravé výživy, další se 
vyloženě třásli na monology Romana Skamene 
z jeho nejoblíbenějších filmů „Tankový prapor“
a „Bony a klid“ a veselé historky z natáčení. 
Největší veselí vzbudila doslovná citace výroku 
legendárního „malinkatého ďábla“ z „Tankového 
praporu“ o prodloužení prezenční služby vojínů, 
při níž diváci doslova padali pod stoly.

Zábavný večer se rozjel na plné obrátky, lidé 
se bavili přímo královsky a jednotně se shodli 
na tom, že lepší show v Buzicích nepamatují. 
Bohužel všechno má svůj konec, mělo ji i toto 
vystoupení. Následovala autogramiáda a společné 
fotografování s fanoušky. „Jsem moc rád, že jsem 
zase tady v Buzicích, kde jsem prožil krásný kus 
života. Jsem tu mezi svými,“ svěřil se před od-
jezdem Vítek Chaloupka, „A určitě tady nejsem 
naposledy. Sem se vždycky budu rád vracet.“

Spokojen byl i herec Roman Skamene: „Moc 
se mi tu líbilo, obecenstvo bylo fantastické 
a prostředí, ve kterém se náš program odehrával? 
Jedním slovem paráda. S Vítkem Chaloupkou 
jsem takhle vystupoval poprvé veřejně- myslím, 
že se to povedlo, zrodil se tady krásný klubový 
večer,“ liboval si herec. A jedním dechem dodal: 
„Vítek Chaloupka je perfektní kamarád, ale 
co se známe, pořád poslouchám řeči o zdravé 

výživě a to není nic pro mě. 
Já si jedu ve své linii a jím, 
co mi chutná. Se mnou už 
teď v mých pětapadesáti nic 
nepořídí,“ směje se Roman 
Skamene. Následně prozradil 
i něco o svých aktivitách: 
„Mám pořád svobodné povo-
lání, dnes jako za bolševika. 
V divadle jsem pouze hos-
toval, soustředím se na film
a televizi. Mám hrozně rád 
sport- jezdím společně s Am-
forou a Arabelou hrát fotbal 
i tenis. Zrovna teď jsme se 
potili na kurtech v Litomě-
řicích a slovenské Žilině. 
Sportu věnuju v létě veškeré 

soboty a neděle, dokonce i některé všední dny.“ 
Jak Roman Skamene dále uvedl, pochází z rodiny 
hajného a vždycky žil obklopen zvířaty: „V mé 
rodině musel být vždycky pes. V současnosti 
máme jezevčíka Dannyho.“

Ani po odjezdu obou aktérů volná zábava zda-
leka neskončila. Někteří rozveselení diváci v ní 
pokračovali až do ranního kuropění. A proč také 
ne, když následující den byl státním svátkem?

Vladimír Šavrda

V Buzicích měli předčasného silvestra – dietolog 
Vítek Chaloupka spolu s hercem Romanem Skamene 

předvedli obecenstvu nevídanou show

Vyměním městský byt 1+1,53 m2, 3. 
patro bez výtahu, sídliště Nad Lomni-
cí za větší (3+1, příp. 4+1). Nabídněte. 

tel.:774 181 121.

podařilo si splnit až v Libereckém kraji, konkrétně 
na Frýdlantsku, kde mi výrazně pomohli sociální 
demokraté, což jim nikdy nezapomenu,“ říká 
otevřeně Vítek Chaloupka. A tak tam dnes stojí 
krásné westernové městečko. Nedávné povodně 
v Libereckém kraji ho sice zasáhly, ale naštěstí 
ho výrazněji nepoškodily.

Vítek Chaloupka- úspěšný bojovník 
s nadváhou

Již mnoho celebrit se na předního dietologa 
Mgr. Vítka Chaloupku obrátilo se žádostí, aby 
jim pomohl s úpravou jejich stravovacích návyků. 
Pomohl všem bez rozdílu. „Rukama mi prošel 
kdekdo- Naďa Urbánková, Václav Neckář, Martin 
Dejdar, Mahulena Bočanová, Kateřina Korno-
vá,Tereza Kostková,Helena Vondráčková, Jiří 
Krampol a jiní. Pomáhal jsem i politikům a spor-
tovcům- Václavu Klausovi, Vítězslavu Janákovi, 
Petře Paroubkové, Vladimíru Dlouhému, Pavlu 
Teličkovi, Vladimíru  Špidlovi. Ten výčet se zdá 
být nekonečný,“ uvádí Vítek Chaloupka.

Životním zážitkem pro něho bylo, když sta-
nul tváří v tvář anglickému premiérovi Tonymu 
Blairovi, ruskému prezidentovi Vladimíru Puti-
novi a nejmocnějšímu muži planety- americkému 
prezidentovi Georgovi Bushovi. K tomu došlo 
tehdy, když byl Vítek Chaloupka zvolen jako 
hlavní fitness –konzultant pro summit NATO
v roce 2002. „Bylo to opravdu úžasné pracovat 
s nejmocnějším mužem planety a pohybovat se 
v jeho blízkosti. Musel jsem předtím ovšem projít 
obrovskou bezpečnostní prověrkou,“ zdůrazňuje. 
A s humorem dodává: „Kdyby tehdy seděl v bí-
lém domě Obama, mohl jsem si potřásat rukou 
s ním.“

Není nic divného na tom, že tak veřejně činný 
a populární jednotlivec, jakým je Mgr. Vítek                                   
Chaloupka, byl osloven, aby vstoupil do politiky. 
Konkrétně ,aby kandidoval v podzimních volbách 
do senátu. Nejprve o tom uvažoval. Dnes takovou 
angažovanost odmítá. „Chci zůstat svůj,“ odůvod-
ňuje tento krok Vítek Chaloupka.

Dávný sen všech vynálezců- stroj zvaný per-
petum mobile, který se nikdy nezastaví- doposud 
nikdo nesestrojil. Ovšem živé perpetum mobile, 
které vytvořila sama příroda, už tady je. Celou 
dobu jsme o něm mluvili. Jmenuje se Vítek Cha-
loupka a pracuje pro potěšení a užitek všech.

           Vladimír Šavrda
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J. P. Koubka 4
Blatná
383 323 100
blatna@ciao.cz
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Prodej zájezdù nìmeckých cestovních kanceláøí
s odlety z nìmeckých letiš!

Lázeòské a wellness pobyty v ÈR i zahranièí

Levné zájezdy do celého svìta | last minute | 

Letenky | lodní lístky | ubytování

Prodej zájezdù na zimní
sezónu 2010/2011 zahájen!

Blatenské infocentrum

a cestovní kancelá� Ciao… aktuáln�:
Barevné aleje strom�, �ervené šípky a je�abiny, 
papíroví draci poletující oblohou. Takový je podzim. 
Rybá�i však mají v t�chto dnech docela jiné starosti. 
Tém�� dva m�síce totiž probíhají na Blatensku výlovy 
rybník�. Ano, tak dlouho. Rybník� je tu jako rozseto a 
tak mají rybá�i od poloviny zá�í do poloviny listopadu 
plné ruce práce. P�i výlovech m�žeme jejich práci 
sledovat z hráze rybníka, nahlédnout do kád� plné 

ryb a také si n�jaký ten úlovek odnést dom�. Máte-li chu� se n�kterého z podzimních výlov�
zú�astnit, zde je p�ehled o výlovu vybraných rybník�:

Blatenská ryba spol. s r.o. =  12.10. (úterý)  – Hajanský r., 14.10. (�tvrtek) – �itovíz p�ední, 16.10. 
(sobota ) – Podkostelní Putim – posvícení, 25. - 27.10. (pond�lí - st�eda )– Labu�,
25. - 27.10. (pond�lí - st�eda ) Milava, 28.10. (�tvrtek) – Topi� zadní, 1.11. (pond�lí) Kane�ek.  

Dv�r Lná�e, spol. s r.o. =  12.10. (úterý) – Nový r., 14.10. (�tvrtek) – Starý r., 26. - 27.10. (úterý, 
st�eda) Velká Kuš.

Nejznám�jší rybníká�ská a tedy i rybá�ská oblast v našem kraji je jist� T�ebo�sko. 
Rybá�ství T�ebo� a.s. plánuje výlov nejv�tšího rybníku, kterým je Rožmberk na 8. – 10. 10. 
(pátek - ned�le). Jeho rozloha je neuv��itelných 647 ha. 12. – 15. 10. (úterý – pátek) prob�hne
výlov rybníku Velký Tisý a 18. – 21. 10. (pond�lí – �tvrtek) se pak loví rybník Záblatský. Oba dva 
zmín�né rybníky p�esahují svou rozlohou 300 ha a udržují si tak 4. a 5. místo v žeb�í�ku
nejv�tších t�ebo�ských rybník�.

Rybá�ské spole�nosti si vyhrazují právo z technických d�vod� zm�nit plánovaný 
výlov nebo zkrátit jeho dobu. Uvedený p�ehled výlov� je pouze vý�atek t�ch
nejznám�jších a rozlohou nejv�tších rybník�. V informa�ním centru a cestovní 
kancelá�i Ciao… pod blatenskou v�ží máme k nahlédnutí kompletní plán 
výlov� 2010, které nám zmín�né rybá�ské spole�nosti poskytly.  

T�šíme se na Vaši návšt�vu. 

Vendula Hanzlíková a Váš  Ciao… team  

P�ij�te si s námi zatan�it!

Od 2. �íjna bude probíhat v sále blatenské sokolovny
každou sobotu od 17:30 hod.

Tane�ní kurz pro dosp�lé
více informací na www.tanecni-blatna.webgarden.cz

Mateřské centrum Kapřík
Pravidelný program
dopoledne:
 PO: 8:30  - 11:30 
od  9:00  Výtvarná dílnička pro děti
 ÚT: 8:30  -  11:30 
cvičení, říkadla a hry pro děti do 12 měsíců
 ST: 8:30  - 11:30
 program 9:00 – 11:00 (Vodnické tvoření, Kap-
říkova notička, Rybičky, hejbejte se!) 
ČT: 8:30  - 11:30 
volná herna bez programu

odpoledne – od října
ÚT: 14.30 – 15.30 – Šikovné ploutvičky (od 5. 
10.)
ST:  15.00 – 17.00 – volná herna (pro děti do 
6 let)
PÁ: 16:00-17:00 – Cvičení pro těhotné (od 1. 
10.)
Angličtina s Kapříkem pro začátečníky i pro 
mírně pokročilé (pro dospělé a mládež) – ter-
mín bude domluven na 1. schůzce 7.10. – od 
16.00 hod.
Tvořivá dílna maminek – pondělí od 20.00 
hod., vždy 1x za 14 dnů, začínáme 4.10.

Program na říjen – pondělky a středy
11.10. – Dnes máme posvícení!
13. 10. – Vyrábíme hnětynky
18. 10. – Halloween aneb Strašidelné pondělí
20. 10 . – Veselé dýně  - malování a cvičení 
s míči
25. 10 . – Zvířátka z ulit a skořápek
27. 10. – Podzimní ježci

- více na www.mckaprik.estranky.cz
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Bojovali ti nejmladší
Pátek 24. září 2010 nebyl pro všechny žáky jako jiné pracovní dny. 

Úderem 8. hodiny se 11 tříd prvního stupně vydalo k letnímu stadionu, 
aby zde ve čtyřech disciplínách – běh na 50 a 300 m, skok do dálky, hod 
kriketovým míčkem -  změřilo síly celkem 110 z nich. Z každé třídy bylo 
totiž vybráno 10 závodníků (5 děvčat a 5 chlapců), kteří bojovali se stejnou 
vervou jako atleti na OH. Každý závodník absolvoval všechny disciplíny 
a za svůj výkon byl bodově ohodnocen. Nejlepší stanuli na stupních vítězů 
a obdrželi medaili a diplom. Byli to:

1. ročník –
chlapci: 1. Jan Vonášek,  2. Matyáš Braun,   3. Jakub Kraus
dívky:   1. Kateřina Vaněčková,   2 Karolína Tokárová,   3. Anna Nachlingerová

2. ročník –
chlapci: 1. Lukáš Hochmut,   2. Michal Štědroský,   3. Jan Herzig
dívky:    1. Simona Šuhajová,   2. Pavla Holečková,   3. Aneta Piklová

3. ročník –
chlapci:  1. Vojtěch Bláha,   2. Jan Podlešák,   3. Vít Habada
dívky:    1. Tereza Braunová,   2. Viktorie Šornová,   3. Kristýna Strnadová

4. ročník –
chlapci:  1. David Braun,   2. František Tvrdý,   3. Jakub Holub
dívky:     1. Anna Bláhová,   2. Karolína Šornová,   3. Vendula Čadková

5. ročník –
chlapci:  1. Petr Louda,   2. Zdeněk Vinter,   3. Jonáš Barát
dívky:    1. Adéla Karlíková,   2. Linda Říhová,   3. Tereza Motyková

Ti, co svými výkony na medaile nedosáhli, obdrželi ve škole malou 
sladkou odměnu. 

Jsme rádi, že jsme umožnili více žákům, aby ukázali svoji bojovnost 
a poměřili své síly se svými vrstevníky, protože oficiální atletické soutěže
umožňují v rámci škol účast pouze jednoho chlapce a jedné dívky za ročník. 
Dalším velkým pozitivem byla i poměrně velká účast rodičů, kteří přišli nejen 
povzbuzovat malé závodníky, ale i pomoci s organizací. Akce ukázala, že 
tam, kde je dobrá vůle, se dílo skutečně podaří.

Tato akce, kterou jsme si připomněli 106. výročí školy, nám také pomohla 
vybrat sportovce do oblastního kola lehkoatletické soutěže KINDERIÁDA. 
Té se naše škola za podpory rodičů i MěÚ v Blatné účastní letos již 3. rokem. 

Tentokrát se koná v Českých Budějovicích a síly poměříme s přibližně 30 
školami. Naši nominovaní žáci jsou: Simona Šuhajová, Michal Štědronský, 
Tereza Braunová, Vojtěch Bláha, Anna Bláhová, David Braun, Linda Říhová 
a Petr Louda (soutěží žáci 2. -5. ročníku a jen ve dvou disciplínách, proto 
byli nominováni žáci s nejlepšími výsledky v daných disciplínách). 

Sportovní den se vydařil a my pevně věříme, že se v příštích letech bude 
opakovat a stane se sportovní tradicí naší školy.

Mgr. Iva Tvrdá

Poděkování
Za organizaci sportovního dne žáků 1. stupně děkuji hlavní organizátor-

ce a duši celého projektu p. uč. Ivě Tvrdé, dále pak p. zástupkyni Janě 
Krapsové, která zpracovávala výsledky a kolektivu učitelek 1. stupně, 
vychovatelkám školní družiny, rodičům i chlapcům 9. ročníku, kteří svým 
dílem přispěli k hladkému průběhu celé akce. Radě rodičů děkuji za zakou-
pení medailí.

Mgr. J. Karlíková, řed. školy
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JÓGA, WYDA, 
RELAXACE…
ZŠ Speciální, Na Vinici, BLATNÁ

Od 13. října, 19 – 21 hodin 
Těší se na Vás Hana Říhová

www.cestyksobe.webnode.cz
723 335 572, cestaksobe@seznam.cz

po rekonstrukci znovu otevřenapo rekonstrukci znovu otevřena

 hotová jídla
 minutky, pravá italská pizza i s rozvozem
 salonek pro 40 hostů
 zajišťujeme pořádání svatebních hostin,
   abiturientské srazy, schůze, různá školení atd.
 kulečník, stůl na karetní hry (pocker...)

Najdete nás v Blatné na adrese: Na Příkopech 183 - naproti zámku
tel.: 777 776 210

Mate�ské centrum Kap�ík Blatná

Zve všechny nastávající maminky na 

Kurz pro t�hotné
Porodní asistentka vám prozradí vše d�ležité o porodu a ukáže 
vhodné cviky p�ed porodem i po n�m

Každý pátek  již od 1.10.2010 vždy v 16 hodin v t�locvi�n�
ZŠ Hole�kova
Cena: 50,- K� /1 hodina 
Zvýhodn�ná cena za celý kurz: 300,- K�

T�šíme se na Vás!! 

 ~ 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
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 ULTURNÍ KALENDÁRK ˇ

Program kina - říjen 2010

Středa 13. října – sál ZUŠ – 10,00 hod.
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

– pro školy

Čtvrtek 14. října – sál ZUŠ – 17,00 hod.
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

– pro veřejnost

Pondělí 18. října – soklovna Blatná – 19,00 hod.
„RŮŽE Z ARGENTINY“
Růže z Argentiny je  jedna z nejvtipnějších  

a nejtemperamentnějších hudebních komedií 
v retrostylu Járy Beneše. Je trochu bláznivá, ale 
Vás jistě nerozhněvá. 

V režii Libora Žídka ji s citem pro žánr 
a s úsměvným nadhledem  nastudovali: Jan 
Přeučil, Jiří Štědroň, Ernesto Čekan, Lucie Čer-
níková, Andrea Sousedíková, J. Dodo Slávik, 
Jana Koutová a dlouholetí členové HD Karlín: 
Václav Vostarek, Jan Počepický, Libor Žídek, 
Iva Buková

Předprodej  vstupenek na odd. kultury

Čtvrtek 21. října  – sokolovna Blatná– 9,00 
a 10,15 hod. Pro MŠ a I.st. ZŠ

Pavel Novák ml.
O ZVÍŘATECH 
Formou písniček a vyprávění  se děti vydávají 

do světa zvířátek. Tento výchovný pořad je zamě-
řen na vytvoření pevného a pozitivního vztahu 
k přírodě, zvířatům a potažmo ke všemu, co 
k přírodě a životu patří. Děti se během programu 
aktivně zapojují ………

Pátek 22. – sokolovna Blatná – 16,00 hod.
Město Blatná srdečně zve občany města 

na oslavy výročí vzniku samostatného Čes-
koslovenska

Na  programu se podílí: Město Blatná
Střední, základní školy a žáci ZUŠ Blatná, TJ 

- Sokol Blatná
Položení věnců u sochy Svobody  se uskuteční 

ve dnech od 25. – 28. října 2010 

Výstavy : 
Městské muzeum Blatná

NEJVYŠŠÍ ČECH 
HODINA VÁLKY
Otevřeno: út – pá, ne 9 – 12 ,   13 – 16 hod.

ŽIVOT S FOTOGRAFIÍ
Marie  a Josef Šechtlovi
Otevřeno: út – pá, ne 9 – 12 ,   13 – 16 hod.
Výstavy potrvají do 10.října 

Sobota 16. a neděle 17. října – areál ČSCH
OKRESNÍ VÝSTAVA 
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
Spojená se speciální výstavou králíků Ruských, 

Kuních, Siamských a Anglických strakáčů
Možnost nákupu i prodeje chovných zvířat
Otevřeno: sobota 13 – 17  neděle 8 – 12 hod.

JAZYKOVÉ  KURZY – angličtina
Informativní schůzka 13. 9. v ZŠ TGM od 

17,30 hod.
Vyučující: Mgr. M. Kozlovská

Sport: 
Sobota 2. října

CYKLISTICKÉ  LOUČENÍ  
S LÉTEM
Start 13,30 hod. u fotbalového hřiště v Sed-

lici
Vyjížďka na horských kolech po cyklostez-

kách

PROGRAM  SEZONY  KPH  NA  ROK 
2010/11
5. října:       RENÉ  KUBELÍK – housle
                     Miroslav a Libor Vilímcovi  
  – housle, klavír
23. listopadu: ENSEMBLE  BONA  FIDE
                   Petr Grau – flétna
                      Pavel Fiedler – sopr. saxofon
                  Jaroslav Kubita – fagot
                  Barbara Kürstenová – cembalo
14. prosince:  VÁNOČNÍ  KONCERT
                    Adéla Váňová Mičková – soprán
                    Václav Barth – tenor
                     Veronika Husinecká – klavír 
                    Jan Štěpán – housle 
18. ledna:     SLAVNÍ  MUŽI  ALMY  
  MAHLER

                Andrea Kalivodová – mezzosoprán
             Kristina Kasíková – klavír
           Valérie Zawadská – mluvené slovo
15. února:   DECHOVÉ  TRIO  DUBOIS
                Irvin Venyš – klarinet
               Martin Petrák – fagot
                Jan Thuri – hoboj
15. března:   DUO  TERES
                 Lucia Kopsová – housle
               Tomáš Honěk – kytara
12. dubna:    SHADOW  QUARTET
             Štěpán Švestka – violoncello
                  Marek Švestka – akordeon
                   Ondřej Plhal – housle
                  Michal Franta – kontrabas

Koncerty KPH se uskuteční v koncertní síni 
blatenského zámku od 19,00 hod.

Permanentní vstupenky lze zakupovat na 
oddělení kultury

Připravujeme na listopad:
Divadlo Pavla Trávníčka – Konverzační ko-
medie
OTYLKA
Hrají: P. Trávníček, K. Kornová, P. Jablonský, 
L. X. Veselý...
Předprodej vstupenek 6. 10. 2010 od 7,30 hod.

Představení pro 1. st. ZŠ J.A.K – Jak Lesíčkovi 
uletěly včelky , 8,30 a 10,30 hod.

Představení pro MŠ a ZŠ – Velké trampoty 
Kašpárka a Kalupinky - Divadlo J. Jurištové

Koncert KPH – Ensemble Bona Fide

Středa 13.10 v 17:30 hod.
Pohádka ČR 2010, 96 minut, 
DEŠŤOVÁ VÍLA
/Bioscop/
Klasická romantická pohádka o dobru a zlu. 

Dešťová víla jde krajem převlečená za chudou 
ženu. Pozná, že lidé začali myslet hlavně na pení-
ze a vytrácí se mezi nimi dobro a láska.Rozhodne 
se proto, že jim vezme vodu..
Vstupné 65 Kč  Mládeži přístupno

Pátek 15.10 ve 20:00 hod.
Romantický, hudební USA 2010, 107 minut, 

s titulky
LET´S DANCE 3D
/SPI/
Luke je osiřelý streetový tanečník, který se 

zoufale snaží vyhnout vystěhování z jediného 
domova: starého skladiště v New Yorku, které je 
rájem pro mladé tanečníky z celého světa. Tato 
de facto rodina má taneční skupinu , House of 
Pirates. Aby skupina přežila, musí porazit své 
dlouholeté rivaly, House of Samurai, v blížící 
se soutěži World Jam Competition, kde nejlepší 
týmy z celého světa soupeří o obrovskou finanční
odměnu....
Vstupné 75 Kč  Mládeži přístupno

Středa 20.10 v 19:00 hod.
Thriller Francie 2010, 115 minut, s titulky

22 VÝSTŘELŮ
/Bioscop/
Film vypráví příběh bývalého mafiána, který

žije rodinný život, ale jen do chvíle, než ho dožene 
jeho minulost a on skončí s 22 kulkami v těle. 
Podaří se mu však přežít, ale jeho krutá pomsta 
na sebe nenechá dlouho čekat.
Vstupné 75 Kč  Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 27.10 v 19:00 hod.
Akční,krimi,drama ČR 2010, 107 minut, 
KAJÍNEK
/HCE/
Kriminální thriller inspirovaný příběhem 

Jiřího Kajínka, který je považován za prvního 
nájemného vraha v České republice. Díky svému 
útěku z vězeňské pevnosti Mírov se z něj stala 
legenda a také nejhledanější člověk v Evropě. 
Pět týdnů, kdy unikal policii, je dodnes zahaleno 
tajemstvím. Filmový Kajínek je silným příběhem 
nejznámějšího vězně u nás, příběhem dvojnásob-
né vraždy, příběhem obhájkyně hledající nové 
důkazy, příběhem podsvětí a jeho prorůstání 
do státní správy i příběhem manipulace. Je Jiří 
Kajínek obětí konspirace nebo chladnokrevný 
zabiják? Snaží se dokázat svou nevinu nebo 
zastrašit a ovlivnit svědky?
Vstupné 80 Kč  Mládeži do 12 let nevhodné
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 PORTS
Krajský přebor II mužů ve 

volejbale
Dřeváci TJ Sokol Blatná mají za sebou podzimní část krajského přeboru 

II mužů ve volejbale. Během září sehráli čtyři náročné zápasy, ve kterých 
jako nováček soutěže statečně vzdorovali zkušenějším protihráčům.

Bohužel ani jednou se Dřeváci nedočkali vítězství, byť zejména ve 
Vodňanech k němu měli velmi blízko. Pozitivem rozhodně je, že předváděli 
kvalitní volejbal a mnohdy ztratili set jen o pár míčů. Přes zimní přestávku 
mají Dřeváci dostatek času vydatně potrénovat a s ještě větším úsilím vstou-
pit do jarní části soutěže, která se rozběhne až v květnu příštího roku.

TJ Budoclub Písek : TJ Sokol Blatná „Dřeváci“  3:1
TJ Sokol Blatná „Dřeváci“ : TJ Slavoj Husinec  0:3
SK Vodňany : TJ Sokol Blatná „Dřeváci“  3:2
TJ Jiskra Týn nad Vltavou : TJ Sokol Blatná „Dřeváci“ 3:0

Více na: www.tjsokolblatna.cz
Ondřej Kočovský

Myštickým nohejbalistům po turnaji 
výrazně stouplo sebevědomí

Myštice - Ohlášený turnaj trojic v nohejbale se na hřišti v Myšticích 
uskutečnil až nyní- v náhradním termínu. Napoprvé totiž všechno zkazil 
hustý déšť. „Tenkrát se snad venku ženili všichni čerti,“ ulevuje si starosta 
Myštic Tomáš Koželuh. Nyní se svatý Petr nad myštickými slitoval a obdařil 
je naopak krásným slunečným dnem.

Z deseti přihlášených sestav se nakonec na turnaj dostavilo sedm. Hrálo 
se podle klasických osadních pravidel na dva vítězné sety. „I když šlo jen 
o běžné nohejbalové klání, bojovalo se urputně, se zápalem a stoprocentním 
nasazením. Člověk by si chvílemi myslel, že jde o ligový pohár,“ hodnotí 
sportovní akci starosta Tomáš Koželuh.

Největším překvapením turnaje byl finálový zápas mezi kluky z Cho-
bota a domácími. Vyhrál sice tým Chobota, ale jak se říká „s odřenýma 
ušima“. Myštičtí se drželi velice statečně a nedali soupeřům nic zadarmo. 
Šlo o skutečně napínavé drama, kdy nervy domácích fanoušků visely do-
slova na vlásku. „Jsme velice spokojeni s výkonem, který jsme ve finále
podali,“ prohlásil po utkání jeden z myštických nohejbalistů, „Vždyť jsme 
naposledy hráli někdy v červenci a protivníci z Chobota jsou na mnohem 
vyšší úrovni než my.“

Chobot tedy zvítězil a domácí „Kosmos“ za ním zůstal v těsném závěsu. 
Na třetí stupeň prorazila také myštická domobrana, i když ne „čistokrevná“- 
jednalo se o chalupáře z Písku, kteří jezdí do Myštic na rekreaci. Čtvrté 
místo zůstalo vyhrazeno Lažanům, páté pak opět domácím /Vagabundi 

/a šesté rovněž / Labuťáci /. Na nejspodnější části tabulky zůstali tentokrát 
hráči H. J. S. z Blatné.

            Vladimír Šavrda

Premiéra duatlonu v Mečíchově 
vyprodukovala i „borce na konec“

Mečíchov - Obyčejně se o pouti jako sportovní vložka hraje fotbal nebo 
nohejbal. V Mečíchově se to letos rozhodli vzít za jiný konec a společně 
s klubem SCV Blatná zorganizovali na domácí půdě první ročník „Mečí-
chovského duatlonu“. Závod byl určen široké veřejnosti a příslušníkům všech 
věkových kategorií, včetně dětských. Duatlonisty od patnácti let čekaly čtyři 
kilometry běhu v terénu, následně dvacet kilometrů na silničních kolech 
a konečně ještě dva kilometry běhu. Pro děti byly připraveny pochopitelně 
trasy, úměrné jejich věku.

Dřív než byl odstartován samotný závod, 
mohli přítomní shlédnout zajímavý doprovodný 
program. V prostoru hřiště vystoupila taneční 
skupina „Kraselovické karamelky“, která všem 
rozproudila krev v žilách skvělým kankánem 
a neméně skvělou ukázkou country tance. Hned 
poté v ohraničeném čtverci blatenský kovboj 
Miloslav Simandl předvedl v pětadvacetiminu-
tovém vystoupení exhibici se cvičeným koněm, 
která nadchla především ty nejmenší. Jednalo 
se o dokonalou souhru člověka a němé tváře 
s přírodou.

Po navození příjemné atmosféry přišel čas na 
potrápení tělesných schránek zaregistrovaných 

závodníků a závodnic, kterých se na startovní čáru postavilo dvaačtyřicet. 
Na znamení  postavy opásané startovními čísly vyrazily kupředu a započal 
tuhý boj o zlomky vteřin.

Celá sportovní akce se naštěstí obešla bez sebemenšího zranění či úrazu. 
Energii dodávalo upoceným borcům mohutné povzbuzování ze strany jejich 
rodinných příslušníků, příbuzných a přátel.

Strakonický triatlonista, devětačtyřicetiletý Jaroslav Pudil z SCV Blatná, 
který je ověnčen řadou významných sportovních titulů, se k „Mečíchovskému 
duatlonu“ silně upnul. „Je to 
můj poslední závod v ka-
tegorii do devětačtyřiceti 
let a tak strašně toužím ho 
vyhrát,“ svěřil se několika-
násobný mistr jihočeského 
kraje v triatlonu ještě před 
zahájením, „Chtěl bych 
se rozloučit bohatýrským 
počinem. Pro tenhle závod 
budu cedit třeba krev.“

Želbohu se nakonec Ja-
roslav Pudil musel spokojit 
se stříbrnou medailí. Vzal 
to sportovně: „Můj hlavní 
rival byl daleko lepší a po-
hár si plným právem zaslouží. Jednoznačně. Ale myslím si, že se za svůj 
dnešní výkon určitě stydět nemusím a koneckonců mě těší, že to dopadlo 
takhle.“ Jaroslav Pudil si zasloužil obdiv už za to, že se duatlonu zúčastnil. 
Téměř celou sezónu 2010 ho totiž trápily zdravotní problémy: „Do sezóny 
jsem vstoupil se zánětem achilovky, což mi téměř vzápětí přineslo úplnou 
tréninkovou i závodní stopku. Byl to pro mě horor držet se v klidu, ale protože 
vůle a trpělivost zvítězily nad nedočkavostí, uzdravil jsem se a příští rok, 
až přejdu do kategorie padesátníků, hodlám pořádně „rozvířit vodu“, těší se 
už nyní špičkový reprezentant SCV Blatná. Mečíchovské „štvanici“ dává 
vesměs kladný posudek: „Myslím, že to byl pěkný závod, ale napříště bych 
já osobně trochu pozměnil trať pro cyklistiku. Mohla být větší účast.“

Tak trochu neplánovaně pořadatelé vybrali ze startovního pole „borce 
na konec“. Tento titul si vysloužil nahošínský podnikatel Jaroslav Plechatý, 
kterému tentokrát opravdu nesvítila šťastná hvězda. Všechno začalo už při 

(pokrač. na str. 14)
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prvním běhu. „Špatně jsem si přečetl pravidla a místo dvou okruhů o výměře 
dvou kilometrů jsem odběhl jen jeden okruh,“uznává známý „srandista 
a hecíř“, který už dlouhou řadu let patří mezi hybné páky společenského 
dění v okolí, „Hned jsem se vrhl na kolo a vyjel na silnici. Bylo mi divné,že 

nikoho jiného nevidím, že jedu sám. 
Ale pánbůh je spravedlivý a brzy 
mně za omyl potrestal. Po cestě jsem 
píchl přední kolo a jako na potvoru 
v Komušíně, v nejvzdálenějším 
bodě od Mečíchova. Závod tím pro 
mě skončil a já musel do cíle hezky 
po svých.“ Když se dlouho nevracel, 
pořadatelé se vydali ho hledat v autě 
po trase. To ovšem netušili, že Jaro-
slav Plechatý vyrazil zkratkou lesem 
a pochopitelně ho nenašli. Takže se 
nakonec objevil v cíli až těsně před 
vyhlášením výsledků a byl přítom-
nými vítán tak srdečně, jako by se 
vrátil z třicetileté války.

Stupně vítězů byly nakonec 
vyhrazeny těmto borcům: Děti / 6-8 let /: 1. Antonín Honsa z Nahošína, 2. 
Anežka Honsová z Nahošína, 3. Josef Šourek ze Záboří. Děti / 9-11 let /: 
1. František Honsa z Nahošína, 2. Petr Louda z Čekanic, 3. David Narin 
ze Strakonic. 12-14 let: 1. David Dumský z Mečíchova, 2. Tomáš Hoch 
ze Strakonic, 3. Michal Hoch ze Strakonic. Junioři / 15-17 let /: 1. Karel 
Šavrda z Řepice, 2. Jan Říha z SCV Blatná, 3. Jan Petrovitz z Plzně. Muži / 
18- 29 let /: 1. Ondřej Šejvl z SCV Blatná, 2. Lukáš Havelka z SCV Blatná, 
3. Erik Češka z SCV Blatná. Muži / 30- 39 let / : 1. Jan Smaha z Volyně, 2. 
Miloslav Bálek z Třebohostic, 3. Benoit Sicher ze Zloviv. Muži / 40- 49 let 
/: 1. Petr Soukup z Blatné, 2. Jaro-
slav Pudil z SCV Blatná, 3. Roman 
Pech z Šumavského triatlonu. Muži 
/ 50- 59 let /: 1. Miroslav Huspeka 
z Čejetic, 2. Jiří Lenc z Šumavského 
triatlonu, 3. Alois Šatra ze Střelsko-
hoštické Lhoty. Muži nad 60 let: 1. 
Miloslav Mráz z Blatné. Ženy do 
30 let: 1. Věra Hoštičková z Chraš-
ťovic. Ženy nad 30 let: 1. Pavla 
Valachová z Týnce u Horažďovic, 
2. Olga Honsová z Nahošína, 3. 
Ivana Procházková z Blatné.

„Jsem moc rád, že se v naší obci 
uskutečnila tak podařená sportovní 
akce a určitě zachováme tuhle tra-
dici i v budoucnosti,“ říká starosta 
Mečíchova Milan Klečka, „Vyšlo 
nám i počasí a jestli se při organizaci vyskytlo nějaké drobné nedopatření, 
určitě ho do příštího ročníku vychytáme. Já osobně si myslím, že závodníci 
byli spokojeni. Žádnou negativní připomínku jsem nezaznamenal.“

Na hřišti zbylo dost místa i pro pouťové atrakce, takže si ti nejmenší 
vskutku přišli na své a tahle pouť se nepochybně natrvalo zapíše do místní 
pamětní knihy.

Vladimír Šavrda

Mečichovský duatlon... (pokr. ze str 13) „V kopcích jsem jako doma,“ 
prohlašuje vítěz běžeckého 

závodu v Kocelovicích Jiří Jansa
Kocelovice- Sedm kilometrů měří trasa běžeckého závodu, vedoucí od 

hostince v Kocelovicích do Hornosína a zpět. A rozhodně to není žádná 
procházka růžovým sadem. Lýtka a plíce běžců se na ní musí vypořádat 
s pořádným stoupáním. Inu, jak se říká- nic není zadarmo. Tudíž tomu ne-
může být tak ani na podzimním přeboru rychlonožců a rychlonožek, který 
už čtyři roky organizuje hlavní osoba přes kulturu a sport v Kocelovicích 
Štěpánka Vonášková v součinnosti s místním Obecním úřadem.

Při letošním čtvrtém ročníku se na startovní čáru postavilo dvaatřicet 
běžců / 26 mužů a 6 žen /, což bylo víc než loni. Počasí účastníkům přálo, 
jen ten kopec před Hornosínem se jaksi ne a ne zmenšit. Nicméně všichni 
byli dobře naladěni a na povel „Start!“ vyrazili srdnatě všichni za nosem.

Absolutním vítězem se stejně jako loni stal zástupce Atletiky Písek čty-
řiačtyřicetiletý Jiří Jansa, který závodně běhá od svých osmnácti let. „Bude 
to možná znít trochu divně, ale já mám při běhu kopce rád, jsem v nich jako 
doma,“poznamenal po přetrhnutí cílové pásky borec z Písku, „Bydlím totiž 
u Píseckých hor a tam jich je požehnaně. Dneska mi to parádně sedlo. Oče-
kával jsem, že budu asi druhý, protože mě můj hlavní soupeř v posledních 
třech závodech vždycky na konci „urval“. V minulosti běhal štíhlý sympaťák 
i maratóny. Před třinácti lety se mu podařilo v Nizozemí srazit výsledný čas 
na 42 kilometrech dokonce pod dvě hodiny a třicet minut. „Maratóny jsem už 
ale pustil k vodě,“ mává rukou Jiří Jansa, „Léta přibývají, člověk zpomaluje 
a chce při běhu držet svoje tempo a relaxovat.“

Jako tradičně nechyběli v Kocelovicích kluci z Hornosína. Mezi nimi 
patnáctiletý Pavel Vrbský, který letos dosáhl svého nejlepšího výsledku. 
Stejně jako Jiří Jansa i on zbožňuje běhy do kopce: „Z kopce to je o ničem- 
nahoru, to je „odvaz“!, prohlašuje. Problémy prý při závodě téměř neměl: 
„Jen mě zhruba kilometr po startu začalo píchat v boku, ale s tím jsem se 
vypořádal. Já hraju fotbal za Bělčice a tam pravidelně trénujeme, takže 
fyzickou průpravu mám docela solidní,“ dodává Pavel Vrbský.

Jiří Scheinherr z Blatné je všestranným veteránským sportovcem, kte-
rého je možno vidět snad na každém amatérském závodě doma i v širokém 
okolí. I když, jak přiznává, trénuje sporadicky a spíš se často účastní všech 
možných závodů, ještě nikdy se nestalo, že by některý přebor nedokončil. 
Je mu vlastní obdivuhodná houževnatost a pevná vůle. „Dneska jsem zažil 
dvě krize, které odstartovaly černé myšlenky, ale překonal jsem je. Jinak to 
bylo po všech stránkách perfektní, vládla tu nádherná atmosféra. Ovšem ten 
kopec mi dal zabrat,“ říká Jiří Scheinherr.

Okolo poledne se na dřevěné tabuli objevila toužebně očekávaná vý-
sledková listina. V ní byla zaznamenána tato jména přeborníků: Junioři- 1. 
Adam Ježek z Hornosína, 2. Pavel Vrbský z Hornosína, 3. Michal Folberger 
z Hornosína. Muži do 40 let- 1. Radek Valíček z SKI Strakonice, 2. Vladimír 
Mikula ze Zvolena, 3. Jan Prokop z Kerteam Praha. Muži nad 40 let-1. Jiří 
Jansa z Atletiky Písek, 2. Dušan Bartoš z Atletiky Písek, 3. Jaroslav Pudil 
z SCV Blatná. Muži nad 50 let- 1. Bohuslav Rodina z Atletiky Písek, 2. 
Miroslav Huspeka z Čejetic, 3. František Hájíček z AVC Praha. Muži nad 
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60 let- 1. Josef Navrátil z SK 
Stránčice, 2. Petr Mucha ze 
Sokola Kobylisy, 3. Miroslav 
Mráz z Blatné. Muži nad 70 
let- Josef Hlusička z Ligy 100 
Sokolov, 2. Zdeněk Kylián 
z Plzně. Juniorky- 1. Alena 
Zachová z TJ Sokol Blatná. 
Ženy do 40 let- 1. Radka 
Jirásková ze Lnář. Ženy nad 
40 let- 1. Marta Šroubková 
z Maratonu Plzeň, 2. Ivona 
Procházková z Blatné. Ženy 
nad 50 let- 1. Eva Martinová 
z TJ Sokol Valteřice, 2. Eva 
Pláníčková z Atletiky Tábor.

 Vladimír Šavrda

Podzimní kros
Střelské Hoštice 25. září, Podzimní kros 7 km. Jaroslav Pudil (SCV 

Blatná) obsadil v kategorii 3. místo.

Běh Příbramí
Příbram, 2. 10. běh Příbramí,10 km, R. Valíček (SKI club) časem 34:55 

obsadil celkově 3. místo a v kat. 3, J. Pudil 4. místo v kat. časem 38:31 a L. 
Havelka oba SCV Blatná časem 43:21 v kat 3. místo

jp

VETERINÁRNÍ ORDINACE MVDr. Milan Kalužík
Sadová 1442, BLATNÁ

Tel.: 603 221 660, e-mail: vetkaluzik@seznam.cz

Oznamuje:
Od 13. 9. 2010 ordinujeme na nové adrese: Sadová 1442

/v blízkosti Stavebnin pod rybníkem Pustý, Billiard baru, Husových sadů/
Ordinační hodiny: po, st, čt, pá 16-19 hodin

Út – operační den, objednaní pacienti

- výjezdy k pacientům po telefonické domluvě
- pro akutní případy na telefonu 24 h denně
- informace a konzultace pro klienty i mimo ordinační hodiny

Nabízíme:
- komplexní veterinární služby
- prevence – očkování, odčervení, čipování, pasy, tetování
- diagnostika – rentgen, vyšetření ultrasonografem
- laboratorní /krev, moč, trus, histologie/
- chirurgie /anestézie inhalačním přístrojem/
- stomatologie /zubní ultrazvuk, zubní vrtačka/
- ošetření okrasného ptactva, hlodavců, plazů
- doplňkový prodej krmiv a diet

Zpravodajství z hokejbalu
OHBL-2.kolo  HC ŠD PÍSEK - TJ BLATNÁ DATELS  

5:2(1:1)(2:1)(2:0)    
Branky a asistence:  1:02 Tyrpekl(Bolina) 19:15 Samec M(Říha J) 
Po úspěšném domácím vstupu do nového ročníku ligy, čekalo  Datels hned 

ve druhém kole prestižní derby v Písku proti úřadujícímu mistru. Domácí HC 
ŠD za deštivého a studeného počasí  splnil roli  favorita a Datels zdolal rozdílem 
tří branek 5:2. Hosté nastoupili v Písku stejně jako v Blatné proti Krumlovu s  5 
obránci a 9 útočníky a vstup do utkání jim vyšel náramně!  Hned v 1.min přečíslil 
soupeře ve středním pásmu druhý útok,Bolina vyslal skvělou přihrávkou Tyrpekla 
do samostatného úniku, a ten nedal Bučkovi přesnou střelou k tyči šanci. Domácí 
po ospalém začátku postupně přidávali na  tempu  a odměnou jim bylo vyrovnání 
v 7.min,když se před brankou Aleše nejlépe zorientoval Gába a střelou z otočky po 
zemi vyrovnal. Druhá třetina přinesla branku hned v úvodu. Domácí Kubeš vyhrál  
buly na obránce Marka a ten od modré opět střelou po zemi strhl vedení na stranu 
Písku. Datels kontrovali ve 20.min,když Říha vystihl na útočné modré špatné vy-
hození Písku a  jeho střílenou přihrávku „zametl“ do odkryté branky Martin Samec.  
Ve 21. min fauloval domácí Roth a při následné přesilovce podržel Písek několika 
skvělými zákroky golman Buček. Ve 24.min našel D.Všetečka zpoza branky Kubeše 
a ten strhl vedení na stranu Písku. Hosté mohli za minutu znovu vyrovnat, když se 
z pravého křídla natlačil před branku Z.Pangrác. Ke střele se díky faulu domácího 
obránce nedostal,navíc po tomto zákroku musel ze zápasu odstoupit s podezřením na 
zlomeninu malíčku.  V závěrečné třetině v čase 35:53 zvýšil vedení  Písku po pěkné 
individuální akci na  4:2 V.Roth a nasměroval tak Písek k vítězství. Snahu hostů 
o zkorigování nepříznivého výsledku zhatilo 6.min před koncem vyloučení Matějky 
a branka Kabeleho z následné přesilovky pečetila vítězství úřadujícího mistra.  

3.kolo   TJ BLATNÁ DATELS-TJ ZKZ HORNÍ BŘÍZA  2:1 
(0:0)(1:0)(1:1)

Branky a asistence:  19:08 Pangrác Z(Tyrpekl,Zeman) 35:06 pp Matas R.(Va-
cek) 

I ve druhém domácím ligovém utkání zůstaly všechny body v Blatné! Datels 
porazili nováčka z Horní Břízy těsným„fotbalovým“výsledkem 2:1 a v tabulce 
figurují na čtvrtém místě! Za sychravého a chladného počasí se v Blatné hrál velmi 
slušný hokejbal. První třetina příliš vzruchu před oběma brankami nepřinesla, ač-
koli si domácí  od úvodních minut vytvořili mírnou územní převahu. Hosté dobře 
bránili a opírali se o bezchybný výkon svého golmana Daňka. Jediná golová šance 
domácích v úvodní třetině přišla ve 12.min,kdy se řítil sám na hostujícího golmana 
Popelka,avšak nedal. Obrázek hry se nezměnil ani v prostřední části. Domácí byli 
aktivnějším týmem, avšak stále naráželi na soustředěnou obranu soupeře .  Tu se 
poprvé podařilo překonat ve 20.minutě. Tyrpekl vyhrál buly, Zeman přistrčil na 
Z.Pangráce a ten stejně jako s Krumlovem propálil vše co mu stálo v cestě!   
(Další zprávy v příštím čísle).
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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.

S V A Ř O V Á N Í  P L A S T Ů
Merhaut Zdeněk, Chlum 72, 38801 Blatná, tel: 777 221532

PRODEJ:
plastových desek  - /interiérové, exteriérové/ - dle použití např. reklamní, potravi-

nářské (barvy  dle norem HACCP + certifikáty), dutinové, nárazuvzdorné  (průhledné,
průsvitné) …

Tloušťky desek od 1mm dle druhu a použití.
plastových profilů - /čtyřhranné trubky, U-profily/

plných a dutých tyčí, trubek, prefabrikátů
Druhy materiálu: PP, PE, PVC, PVDF, E-CFTE,PETG

Nabízené výrobky zaručují nejvyšší možnou kvalitu od světového výrobce ze západní 
evropy.

(certifikace dle DIN EN ISO 9001:2000, DIN EN ISO 14001:2005, potravinářské účely
dle LMBG a ES 1935/2005)

VÝROBA: zakázková výroba (plastová víka, malé nádoby, vestavby a výplně 
užitkových vozů s potravinářským atestem, ….) 

OPRAVY PLASTŮ: AUTO-MOTO, ZAHRADA, HRAČKY, ….
Dále nabízíme plastové profily pro dům a zahradu ( palubky, prkna, parapety, laťky,

hranoly, 
terasové/chodníkové).  Provedení 8 barev.

Prodejní doba v sobotu 8.30-11.30 hod. areál DŘEVOKOV BLATNÁ. Ostatní dny 
po telefonické domluvě na 777 221532.
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- kompletní ošetření pleti, barvení řas a obo-

čí, trvalá na řasy, depilace, líčení atd. 
Tel.: 775 990 350, Blatná, Nad Lomnicí 1110 

České Zlatnictví p ř i jme
prodavačku (i na zkrácený úvazek) 

pro  prodejnu v Blatné. Životopisy 
zasílejte na adresu Zlatnictví La Gold, 
Mukařovského 2346, 397 01 Písek.

Prodám byt 3+kk s garáží v Blatné.
V osobním vlastnictví, klidné místo blízko so-
kolovny, zděný, 60m², 2.patro, po rekonstruk-
ci – podlahy, plastová okna, kuchyň včetně 

vestavných spotřebičů, koupelna a WC. 
Součástí je i sklep a garáž přímo v budově a 

oplocený pozemek s letním sezením.
Podrobnější informace na tel.č. 724 558 514

Prodám garsonku ve Strakonicích.
V osobním vlastnictví, klidné místo za poli-
klinikou, zděná, 3.patro, výtah. Kompletně 
zařízená – velká zrcadlová skříň, vestavné 

patrové dvojlůžko, sedačka, poličky, skříňky, 
kuch.linka vč.spotřebičů. Koupelna po 

rekonstrukci.
Podrobnější informace na tel.č. 724 558 514
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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

Prokopská 14, Příbram I
VOLNÉ BYTY V CENTRU PŘÍBRAMI

Pronájem: 3+1, 1+1 - ihned k nastěhování

Na prodej:
BYTY - Příbram

POZEMKY - Nepomuk,
                          Zalužany (R4)

GARÁŽE - Příbram
RD - Bělčice (pro podnikání)

Více informací v RK nebo na www.adreality-pb.cz
Tel.: 725 389 942, 732 564 306, 318 634 754
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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�:  Zahradnická 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 

Nabízím levně kvalitní
relaxační masáže v Bělčicích. 
Uvolníme svaly a zaženeme 

stres.
Po domluvě přijedu do Blatné 

a okolí. 
Tel. č.: 773 490 184 

Masáková Věra
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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 H l e d á m e

řidiče-operátora
pro přibližování dřeva lesním trakto-
rem John Deere 6230 jako zaměst-

nance na plný úvazek pro lesy v 
okolí Blatné. 

Kontakt:
G.T.S. CZ, s.r.o.,

Ing. Vokurka,
tel. 737851467.

PRONAJMU BYT 3+1 S BALKONEM 
- I DLOUHODOBĚ

TEL.:
736 219 855
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