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Čtrnáctideník                                                                                                                                     Cena 7,- Kč

Mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná se probojovaly v talentové 
show opravdu daleko. Měly možnost dvakrát v přímém přenosu 
předvést, co všechno umí šikovné holky z Blatné. Jako jedinou ma-
žoretkovou skupinu z České a Slovenské republiky je porota a diváci 
poslali do samotného finále.

„Všem divákům a fanouškům chceme velice poděkovat za vaši 
podporu, je to pro nás velkou motivací, protože tancujeme pro vás.“

Hana Novotná
„Máme to úspěšně za sebou a velice si vážíme, že jste to prožívali 

s námi.“
Veronika Loukotová

„Průběh celé show jsem měla možnost sledovat jen za monitorem 
při online vysílání, ale i tak jsem se pokaždé neubránila té příjemné 
nervozitě. Držela jsem palce, aby všechno dopadlo tak skvěle. Jsem 
na vás všechny moc hrdá. Je to pecka!“  

Michaela Augustinová 
„Bylo nám ctí, jako samozřejmě i na všech ostatním akcích a sou-

těžích, reprezentovat TJ Sokol a Město Blatná.“ 
Jana Augustinová

Holky z Blatné v TALENTMANII sklidily velký úspěch
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 KTUALITYA 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

Záchytné kotce městské policie 
AKTUÁLNĚ

VÁNOČNÍ STROM
Technické služby města Blatné hledají vhodný 

vánoční strom. Pokud takový strom můžete po-
skytnout, nabídněte jej.

V případě kladného posouzení žádosti o po-
volení kácení dřevin, kterou sami podáme, zajistí 
pokácení stromu na vlastní náklady Technické 
služby.

Návrhy můžete zasílat mailem na adresu: 
kontakt@tsblatna.cz, či podávat telefonicky na 
čísle 383 422 541, také je možná osobní domluva 
v sídle Technických služeb: T. G. Masaryka 322, 
Blatná.

Děkujeme za spolupráci.

Vánoční prodej „PASTÝŘI NESPĚTE“

Lidové řemeslo Blatná vás všechny srdečně 
zve do prodejny U SV. KATEŘINY na náměstí 
Míru 209 na tradiční vánoční prodej ČESKÉ 
VÁNOCE, tentokrát pod názvem „PASTÝŘI NE-
SPĚTE“, který bude zahájen před první adventní 
nedělí v pátek 26.11.2010. Co vám v letošním 
roce nabídneme?
Stejně jako každým rokem celou řadu drobných 
tradičních vánočních ozdob:

- malované perníčky
- perníčky z forem
- vizovické těsto
- slaměné ozdoby a ozdoby ze šustí
- smaltované ozdoby, rolničky, kovové
  zvonečky a také zvonečky ručně kované
- svíčky ze včelího vosku
- Betlémy z různých materiálů
- keramické ozdoby
- vánoční aromaoleje
- věnce ze slámy a různých přírodnin
- jmelí a větve ze stříbrného smrku
  k dekoraci
- ozdoby z ořechů a šišek
- františky, vonné svíčky, prskavky, purpuru, 

medovinu, dobroty našich babiček a mnoho 
dalších drobností.

Dále pak celou škálu dárků od srdce, ať již 
knihy, CD, keramiku, výrobky ze dřeva, grafiku,
vánoční přání, originální šperky, spony do vlasů,  
textilní tašky, hedvábné šátky aj., vše zaručeně 
od českých výrobců!

Věříme, že v letošním roce nás navštívíte 
i vy, kteří jste se nám dosud „vyhýbali“. Přijďte 
se potěšit, načerpat vánoční atmosféru, případně 
inspiraci. Těšíme se na vás.

 TIP PRO PODZIMNÍ SYCHRAVÉ DNY 
– JABLEČNÝ GROG

Zdravý jablečný mošt, který dostanete v naší 
prodejně, zahřejete cca na 70 stupňů a podle 
chuti doplníte troškou rumu – ochutnejte, je to 
skvělé!

SEDÍ-LI NA SV. KATEŘINU HUSA NA 
LEDĚ (25.11.), POTOM  BUDE NA 

VÁNOCE PLAVAT NA VODĚ.

Eva Fučíková 
lidové řemeslo

Městský úřad Blatná, odbor majetku, investic a rozvoje, tímto 
informuje širokou veřejnost, že dne 10.11.2010 byl dokončen projekt 
dotovaný z grantu Jihočeského kraje: „Jabloňový remízek - Výsadba 
a údržba starých ovocných dřevin podél bývalé cesty ze Skaličan do 
Blatné“. Cesta byla dosud v krajině jen nepatrně znát, lemována pou-
ze několika nesouvislými křovisky a starými hrušněmi. Při realizaci 

projektu byly vysazeny staré druhy vysokokmenů ovocných stromů, jabloní, hrušní, švestek a třešní, 
které v dnešní době již sice nemají význam z hlediska konzumace, ale mají zásadní význam pro 
zvýšení biodiverzity a celkové stability a harmonizace krajiny. Zároveň byly životaschopné stávající 
dřeviny odborně ošetřeny. Projekt tak nepřímo navázal na předchozí dvouetapovou liniovou výsadbu 
na Kátlperku a předpokládáme, že bude součástí další výsadby, která se plánuje tak, aby se jednot-
livé cesty v okolí Blatné propojily a vznikly tak zajímavé krajinotvorné prvky, které budou sloužit 
k ochraně drobné zvěře i jako cíl procházek místních občanů i návštěvníků regionu. Celkové náklady 
projektu činily 106.700 Kč, město po doložení příslušných dokladů obdrží od Jihočeského kraje grant 
ve výši 96.000 Kč v rámci grantového programu „Rozvoj venkova a krajiny – opatření Tvorba krajiny 
a podpora biodiverzity“.

V Blatné dne 15.10.2010
 Ing. Jaromír Formánek, MěÚ Blatná, OMIR

Dne 7. 11. 2010 byla 
u objektu Čistírny odpad-
ních vod Blatná nalezena 
papírová krabice zakrytá 
prostěradlem, která ukrý-
vala dvě odložená štěňata 
fenky a pejska, stáří cca 
2 - 3 měsíce, černé bar-
vy. V současné době jsou 
štěňata umístěna v záchyt-
ných kotcích městské poli-
cie, a to v objektu Čistírny 
odpadních vod Blatná.

Dne 9. 11. 2010 
byl u města Blatná 
odchycen volně po-
bíhající pes křížence, 
hnědé barvy, stáří cca 
1 rok. V současné 
době je pes umístěn 
v záchytných kot-
cích městské poli-
cie, a to v objektu 
Čistírny odpadních 

vod Blatná.

Dne 29. 10. 2010 
byl u obce Řečice 
u Blatné odchycen 
volně pobíhající pes 
německého ovčáka, 
stáří cca 6 let. V sou-
časné době je pes 
umístěn v záchyt-
ných kotcích městské 
policie, a to v objek-
tu Čistírny odpadních vod Blatná.

Majiteli nebo případnému zájemci informa-
ce 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

Městská policie Blatná

Za Lubošem Hajnou

 

V sobotu dne 13. listopadu 2010 tragicky 
vyhasl život vynikajícího člověka, kamaráda, 
sportovce tělem i duší, skvělé osobnosti Lu-
boše Hajny. Pan Hajna pracoval na Městském 
úřadě v Blatné jako investiční technik na 
odboru majetku, investic a rozvoje. Podílel se 
na všech realizovaných stavbách, investicích 
a opravách prováděných městem za posled-
ních několik let a přispěl významnou měrou 
k tomu, jak Blatná dnes vypadá. Nahradit 
takového poctivého pracovníka a dříče bude 
velmi těžké, jako člověka jej nahradit nelze.

Děkujeme Ti a posíláme poslední sbo-
hem…

Kolektiv pracovníků MěÚ Blatná
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Obnova katastrálního 
operátu – k.ú. Blatenka

MěÚ Blatná, odbor majetku, investic a rozvoje oznamuje, že Katastrální 
úřad pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Strakonice provedl obnovu 
katastrálního operátu přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu 
v katastrálním území Blatenka. Obnovený katastrální operát bude vyložen 
k veřejnému nahlédnutí v budově Osadního výboru Blatenka čp. 9 v pra-
covních dnech, a to od pondělí 22. 11. do pátku 3. 12. 2010 a to v těchto 
termínech:

22. 11. 2010 od 13:00 do 17:00 hodin
23. 11. 2010 od 16:00 do 17:00 hodin
24. 11. 2010 od 16:00 do 17:00 hodin
25. 11. 2010 od 16:00 do 17:00 hodin
26. 11. 2010 od 16:00 do 17:00 hodin

29. 11. 2010 od 16:00 do 17:00 hodin
30. 11. 2010 od 16:00 do 17:00 hodin
1. 12. 2010 od 16:00 do 17:00 hodin
2. 12. 2010 od 16:00 do 17:00 hodin
3. 12. 2010 od 13:00 do 17:00 hodin

Ve dnech 22. 11. a 3. 12. 2010 bude katastrální operát vyložen za pří-
tomnosti pracovníka katastrálního úřadu a pracovníka městského úřadu. 
Doporučujeme vlastníkům nemovitostí v katastrálním území Blatenka 
prohlídku obnoveného katastrálního operátu ve dnech přítomnosti pracov-
níka katastrálního úřadu. V ostatních dnech bude přítomen pouze předseda 
osadního výboru. 

Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická a jiná práva 
k nemovitostem, jsou zpřesněny výměry pozemků a doplněna platná kata-
strální mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž 
hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků. Tyto 
pozemky budou ve většině případů označeny novými parcelními čísly. 
Vlastníci nemovitostí mohou během vyložení katastrálního operátu ve lhůtě 
do 15 dnů ode dne, kdy skončilo vyložení, podat námitky proti jeho obsahu 
a ohlásit případné změny osobních údajů. Platnost obnoveného katastrál-
ního operátu bude vyhlášena ke dni 20. 12. 2010. Podrobnější informace 
a oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu jsou zveřejněny na 
úřední desce před budovou MěÚ v Blatné (objekt radnice - čp. 322) a také 
ve vývěskách v osadě Blatenka. 

Ing. Václav Cheníček 
vedoucí oddělení majetku, MěÚ Blatná

Na ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva Města Blatné byli 
do vedení města zastupiteli města zvoleni:

Starostou Města Blatné byl zvolen pan Mgr. Bohuslav Navrátil, který 
byl na kandidátce Volba pro město

Místostarostou byl zvolen pan Pavel Ounický, který byl na kandidátce 
ČSSD.

Do Rady Města Blatné, kterými jsou ze zákona automaticky starosta 
a místostarosta, byli zvoleni tito tři další členové:

1. Pan Ing. Robert Flandera, který kandidoval za ODS
2. Pan Ing. Petr Fous, který byl na kandidátce Nezávislé volby
3. Pan Roman Pojer, který byl na kandidátce SNK Evropští demokraté.
Redakce Blatenských listů gratuluje všem – starostovi, místostarostovi 

a členům rady ke zvolení do funkcí a pro občany Blatné jim, na začátku 
jejich volebního období, pokládá tyto otázky:

1. S jakými představami a plány jste vstupovali do komunálních vo-
leb?

2. Budete ve vedení Města Blatné. Který bod Vašeho volebního programu 
budete hlavně prosazovat?

3. Uvažujete o členství v některém výboru, či komisi Města Blatná?
4. Co byste chtěli občanům Blatné vzkázat?

 Odpovědi na otázky

Pavel Ounický 
1. Do komunálních voleb jsem vstupoval s vizí zaměřit se na oblast 

kultury a sportu a podporovat ji. 
2. Rozvoj a podpora sportu, kultury až po zájmové spolky a občanská 

sdružení. 
3. Neuvažuji o členství ve výboru či v komisi Města Blatná, ale rád bych 

se účastnil některých porad a kontrol. 
4. Určitě poděkovat za projevenou důvěru.

Ing. Robert Flandera
1. Uplatnit své zkušenosti ze svého oboru, tedy z oblasti stavebnictví 

a ekonomiky, pro Blatnou.
2. Racionálně přistupovat ke všem problémům a hlavně se snažit podporo-

vat aktivity mládeže a v neposlední řadě se zasazovat o urychlené provedení 
protipovodňových opatření.

3. Chtěl bych pokračovat v práci v dopravní komisi.
4. Děkuji všem za projevenou podporu ve volbách, velice si jí vážím a je 

pro mě zároveň i zavazující.

Slovo nového starosty města
Vážení občané,
dovolte mi touto cestou Vám poděkovat za důvěru a podporu, kterou 

jste mi svými hlasy v komunálních volbách do Zastupitelstva města Blatná 
dali. Vím, že nebude jednoduché nahradit osobnost, kterou byl starosta 
Josef Hospergr. Vzhledem k naší spolupráci ve vedení města v minulém 
volebním období bych rád na toto plynule navázal.

V minulém období se podařilo po provedení  analytiky zpracovat 
„Strategický plán rozvoje města Blatná“. Pravidelně je aktualizován aby 
zohlednil nejnovější požadavky a potřeby a je každému k nahlédnutí na 
internetových stránkách města. V něm jsou zohledněny i priority, které 
vzešly  z průzkumů prováděných  FF UK Praha mezi občany města. Zde 
je na prvním místě výstavba bazénu - koupaliště. Samozřejmě to není je-
dinná a hlavní akce, která město čeká. I nadále je třeba provádět pravidelné 
opravy a údržbu ve městě. Stále pracovat na možnosti získání dotací ať 
už na uvedené koupaliště, komunitní centrum, hřiště - skate park a další 
a další, v neposlední řadě také plánované obchvaty silnic I/20 a II/173. 
Důležité bude také věnovat pozornost dětem a mládeži, nabídnout jim 
dostatek příležitostí pro využití volného času. S tím například souvisí 
uvedené hřiště, ale není to jen o něm.

Práce pro město je tedy více než dost a její úspěšné zvládnutí bude 
záležet i na celé Radě a Zastupitelstvu města.

B. Navrátil

Otázky pro představitele Města Blatná
Ing. Petr Fous
1. Do komunálních voleb jsem vstupoval s tím, že chci být zastupitelem, 

a tak pracovat pro naše město a jeho občany.
1. Hlavní prioritou je nyní sestavení rozpočtu na rok 2011. Přeji si, aby 

bylo co nejvíce peněz na investice, např. zasíťování nových pozemků pro 
výstavbu RD.

Vzhledem k tomu, že Blatná opět neuspěla při získání dotace na komunitní 
centrum a na víceúčelové zařízení s bazénem, bude potřeba řešit, jak dále 
naložit s oběma areály.

3. Neuvažuji.
4. Děkuji všem, kteří mi dali hlas v komunálních volbách, velice si vážím 

vaší důvěry a podpory. 

Roman Pojer
1. Do komunálních voleb jsem vstupoval s rozhodnutím rozvíjet vše 

dobré co bylo ve městě vybudováno. Nehodlám podporovat rozhodnutí, 
která nebudou přínosná pro město Blatná a jeho obyvatele.

2. Budu se snažit podporovat všechny podnikatelské aktivity, které přine-
sou občanům Blatné kvalitní pracovní příležitosti. Dále podpořím občanská 
a sporotvní sdružení, kterým není lhostejný volný čas našich spoluobčanů 
a hlavně našich dětí. 

3. Nad členstvím ve výborech a komisích jsem zatím neuvažoval. 
4. Rád bych občanům vzkázal, že i naše město pracuje s omezenými 

prostředky a nemůže splnit přání všech. Budeme muset začít sami u sebe 
a v rámci svých možností pomoci rozvoji našeho města a celého reginu.
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 Blatenská ryba s.r.o.

A K C E
Od 25.10.2010 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
Filety z tresky mražené 1 kg 79,-/kg
Kapr bez kostí filet 195,-/kg
Losos mražený  cca 1,3kg 89,-/kg
Tuňák mražený cca 2,5kg 155,-/kg
Mahi mahi filet mražený cca 1kg 125,-/kg

UZENÉ:
Tolstolobik uzený 12,50/10dkg
Maréna uzená 21,50/10dkg

MASO:  
Kuřecí prsa  mr. 2kg 109,-/kg
Krůtí prsa mražená vac cca2kg 119,-/kg
Kuřecí stehenní řízek 2kg 84,-/kg
Kuře 1,3 kg celé mražené 49,90/kg
Kachna mražená 2,1kg 64,50/kg
Vepřové palce z panenek 112,50/kg
Jelení porce na guláš cca 1 kg 165,-/kg
Hovězí dršťky mražené 1kg 67,-/kg

ZELENINA A OSTATNÍ:
Country směs zeleniny 2,5 kg 35,-/kg
Hranolky 2.5kg 20,-/kg
Bramboráček ochucený 1 kg 65,50/kg
Čínská směs zeleniny 2,5 kg 25,50/kg
Zelenina do polévky  350g 10,-/ks
Listové těsto mražené 400 g 12,50/ks
Jahody mražené 2.5kg 45,-/kg

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

nebo do vyprodání zásob.

Policisté Obvodního oddělení Policie ČR 
v Blatné za prvních 10 měsíců letošního roku 
evidují zatím 224 trestných činů (přečinů).  Z to-
ho pod majetkovou trestnou činnost spadá 121 
případů – 47 krádeží vloupáním a 67 případů 
krádeží prostých. Oproti stejnému období roku 
2009 je zde zatím pokles v celkové kriminalitě 
o 20 případů. Násilná trestná činnost je zatím evi-
dována pod 27 případy, což je o 14 případů více 
oproti stejnému období loňského roku.  Nárůst 
násilné kriminality v roce 2010 je patrný i v rámci 
celého okresu Strakonice. Ve srovnání s ostatními 
obvodními odděleními v okrese Strakonice je 
i nadále zaznamenán třetí nejvyšší nápad trestné 
činnosti po okresním městě Strakonice (zatím 650 
případů) a po Vodňanech (zatím 320 případů), což 
je téměř o 100 případů více než v obvodu Policie 
ČR Blatná. V měsících září a říjnu 2010 bylo 
v obvodu Policie ČR, Obvodního oddělení Blatná 
zaevidováno celkem 44 přečinů, v září 20 a v říjnu 
24 případů. Na území města Blatná bylo v těchto 
posledních 2 měsících spácháno 21 přečinů, na 
ostatní části služebního obvodu pak zbývá  23 
přečinů. Některé případy dle věcné příslušnosti 
šetří služba kriminální policie a vyšetřování 
Policie ČR Strakonice, popř. služba dopravní 
policie, pokud se jedná o některé přečiny v sou-
vislosti s dopravními nehodami, kde buď došlo ke 
zranění účastníků silničního provozu nebo řidič 
byl ovlivněn alkoholem či jinými návykovými 
látkami. Jedna taková dopravní nehoda, kdy byl 
řidič osobního automobilu již v ranních hodinách 
notně posilněn alkoholem, se odehrála ve čtvrtek 
27.10.2010 v 08:00 hodin přímo v centru města na 
rohu Tř. J. P. Koubka a Tř. T. G. Masaryka, kdy 
řidič z Moldávie jedoucí ve vozidle tov. zn. Fiat se 
nejprve bočně na této křižovatce střetl s vozidlem 
odbočujícího řidiče, poté v jízdě pokračoval na 
chodník na rohu budovy policejního oddělení, kde 
vyvrátil a přerazil litinový sloupek a svojí jízdu 
ukončil čelním nárazem do zde zaparkovaného 
služebního vozidla Policie ČR. O síle nárazu vy-
povídá skutečnost, že pravé zadní kolo služebního 
vozidla poskočilo přes obrubník až na chodník. 
Jen zázrakem v této době se na jinak velmi frek-
ventovaném  místě nepohybovali žádní chodci 
a tak zůstalo jen u hmotné škody na majetku.

Z případů majetkové trestné činnosti, kde 
způsobená škoda na majetku přesahuje částku 
50.000,-Kč, lze zmínit případy z měsíce října, 
a to vloupání do sádek Českého rybářského 
svazu, místní organizace Blatná v ul. Plzeňská, 
kde pachatel v noci z 6. na 7. října po násilném 
vniknutí do objektu odcizil benzínový křovinořez 
zn. Husqvarna 345, dále 3 motorové pily zn. 
Husqvarna, Jonsered a Partner a ruční elektrickou 
rozbrusku, vše v celkové hodnotě cca 64.000,-Kč. 
V noci z 15. na 16. října se pachatel vloupal v ul. 
Topičská do nákladového prostoru vozidla tov. zn. 
Fiat Ducato, ze kterého odcizil kojeneckou výži-
vu, kávu a propagační materiály od firmy Nestlé
a Beba, vše v celkové hodnotě cca 150.000,-Kč. 
V Sedlici pak dne 27. října neznámí pachatelé 
od starší ženy podvodně vylákali finanční částku
50.000,-Kč pod příslibem dodání zboží za účelem 
prodeje a přivýdělku k důchodu, přičemž se vy-
dávali za zaměstnance drogerie TETA.

Z počtu evidovaných 44 případů jich bylo 
zatím 7 řešeno formou zkráceného přípravného 
řízení, neboť se jedná o případy se známým 
pachatelem. Převážně se jedná o případy řízení 
motorového vozidla pod vlivem alkoholu v sou-
vislosti s mařením výkonu úředního rozhodnutí. 
V jednom případě se jednalo o majetkový přečin, 
kdy se pachatel snažil odjet od benzínové čerpací 
stanice bez zaplacení pohonných hmot, přičemž 
za majetkový trestný čin již byl odsouzen v po-
sledních třech letech. V jednom případě se jedná 
o záchyt padělané bankovky v hodnotě 200,-Kč 
na benzínové čerpací stanici, rovněž o několik 
případů neplacení výživného na děti ze strany 
jednoho z rodičů. Policisté kriminální policie řeší 
případ loupežného přepadení v Blatné z měsíce 
září a z října případ týrání osoby žijící ve společně 
obývaném domě v Bělčicích. V této souvislosti 
policisté zdejšího obvodního oddělení násilnou 
osobu vykázali zatím na 10 dnů z tohoto obydlí. 

Z pohledu protiprávních jednání přestupko-
vého charakteru převážně uvedených v zákoně č. 
200/90 Sb., o přestupcích bylo zatím od počátku 
roku k 31.10.2010 evidováno celkem 414 přestup-
ků. V blokovém řízení převážně za přestupky proti 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bylo 
projednáno celkem 133 přestupků. Do správního 
řízení bylo předáno 171 přestupků, 87 jich bylo 
odloženo, neboť nebyl zjištěn jejich pachatel. 
Policisté oddělení rovněž od počátku roku zpra-
covali či dále prošetřují 876 různých oznámení od 
fyzických či právnických osob, od státních orgánů 
či jiných institucí. 

Blatenští policisté během dvou dnů, v sobotu 
23. a v neděli 24. října přijali tři oznámení týka-
jící se sexuálního obtěžování dvou žen v sobotu 
odpoledne u rybníku „Pustý“ v Blatné a na konci 
obce Blatné u silnice ve směru na Paštiky ze 
strany mladého onanujícího muže a v neděli ráno 
kolem 04.30 hodin v ul. Jiráskova za křižovatkou 
se silnicí I/20 pak oznámení o fyzickém napadení 
mladé ženy ve věku 19 let vracející se z oslavy, 
kterou pachatel chytil za ruku a snažil se ji za-
táhnout do ústraní, přičemž ji i vulgárně slovně 
napadl. Mladé ženě se naštěstí podařilo pachateli 
ze sevření vytrhnout a utéci do bydliště přítele. 
Policie od poškozených disponuje informací, že se 
jednalo o mladého muže ve věku do 30 let, výšky 
cca 175 cm, bílé pleti, s černými krátce střiženými 
vlasy, mluvícího česky, který byl oblečen do mod-
rošedých tepláků s červenými pruhy a do tmavé 
či černé bundy. Pohybuje se os. automobilem 
v provedení „Pickup“ bílé barvy se žlutou tabul-
kou poznávací značky. Mohlo by se jednat o vo-
zidlo zn. Opel. Policisté oddělení i ve spolupráci 
s policisty služby kriminální policie a medializací 
případu přes tiskovou mluvčí Územního odboru 
Policie ČR Strakonice přijali další preventivní 
opatření ve zvýšeném výkonu obchůzkové služby 
zaměřené na riziková místa a určitá časová období 
a informovali další vybrané subjekty, fyzické 
a právnické osoby se žádostí o pomoc, popř. 
poskytnutí jakékoliv informace, která by mohla 
vést ke zjištění pachatele tohoto protiprávního 
jednání. Ke dni 3. listopadu 2010 zatím nebyl 
v obvodu Policie ČR Blatná zaznamenán další 
obdobný případ. Věc je nadále v šetření a přijatá 

opatření budou platit až do jejich odvolání podle 
vývoje v následujícím období. Nelze vyloučit, že 
se může jednat o muže s pobytem mimo zdejší 
služební obvod nebo mimo okres Strakonice i bez 
záznamu u policie k obdobnému protiprávnímu 
jednání se sexuálním podtextem. V případě, že by 
byl pachatel těchto jednání zjištěn, byla by veřej-
nost informována. V souvislosti s těmito případy 
policisté i nadále žádají veřejnost, aby v případě 
podobné zkušenosti neprodleně informovali Po-
licii ČR nejlépe prostřednictvím linky 158, popř. 
nejbližšího policistu ve službě či mimo ni.

npor. Bc. Bohuslav Hřebeček, vedoucí oddělení

 Informace z činnosti Policie ČR, Obvodního oddělení Blatná

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

Výroba oken, dveří, kuchyní, schody,
ploty, pergoly, vrata atd.

tel: 721 310 480
e-mail:truhlarstvi.chodora@blatna.net
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4.12.2010 od 16:30 
PEKLO VE TVRZI 

(sv. Mikuláš, And�lé, �erti)
do pekla (objednávky) 383 49 11 27

ob�erstvení, hudba 
„�erti Vikla�áci se už na vás t�ší!“

adventní výstava 
Sou�ástí programu je i prodejní výstava prací žák�

TGM Blatná, tv�r�í dílna, kde si m�žete vyrobit 
drobné váno�ní dekorace a také prodej hra�ek a 

p�edm�t� ze d�eva.

otevírací doba: 
So, Ne   4.  -  5.12.2010 

10:00 –17:00

Vánoční výstava a Peklo na zámku
Ve dnech 27. a 28. listopadu 2010 se na blatenském zámku uskuteční 

další vánoční výstava vánočních květin a dekorací Andrey Šmídové. Na 
nádvoří si můžete pochutnat na rybích specialitách a zahřát se domácím 
punčem a silným zámeckým grogem. V neděli po skončení  výstavy se ne-
zapomeňte přijít podívat na slavnostní rozsvícení  vánočního stromku.

  
Jelikož zámek Blatná žije letos poprvé i v zimních 
měsících, připravili jsme pro Vás opět ve spolupráci se 
SHŠ Markýz ze Strakonic dne 5. prosince 2010 od 10.00 
do 16.00 hodin pravé peklo ve strašidelném sklepení 
zámku. Nebude chybět Lucifer, spousta čertů, 
kotlů, uhlí a dobré zábavy. Kdo projde peklem živ a 
zdráv, nechť se zastaví na nádvoří na pekelný punč 
a čertovský grog. 

Těšíme se na Vaši návštěvu

Zámek Blatná a Skupina 
historického šermu Markýz 

ze Strakonic

Naučný program
Dětské oddělení Městské lidové knihovny v Blatné 

připravuje každý rok pro žáky základní školy naučný 
program 

o zajímavých místech Blatné nebo o její historii. 
V letošních podzimních měsících zvala paní 

Vaňková naše děti do muzea na výstavu o starých 
řemeslech na Blatensku. 

V muzeu si děti mohly prohlédnout tři místnosti. 
Nejprve se dověděly o životě prostých lidí, o vybavení 
jejich domácností, viděly starý kolovrátek, zdobenou 
skříň a předměty běžného života. Druhá část připomí-
nala život panstva. 

To se obklopovalo vykládaným nábytkem, drahými 
vázami, hřebeny, vějíři. Ve třetí místnosti jsme viděli 
cechy jednotlivých řemesel na Blatensku, jejich erby 
a pečetě. 

Děti zajímalo povídání o kamenících, ševcích, 
rybářích a truhlářích. Prohlédly si předměty, které 
jsou dnes už téměř zapomenuty. Dověděly se o chodu 
mlýnů a kde se v Blatné vůbec nacházely. 

Paní Vaňková poutavě o všech řemeslech vyprávěla 
a ještě připomínala, kde by se o nich mohly děti dočíst 
v dětské literatuře. 

Z naší školy navštívilo výstavu mnoho tříd a žáci 
si jistě odnesli zajímavé poznatky z historie Blatné. 
Na oplátku zase děti pro knihovnu namalovaly výkre-
sy o tom, co se jim na výstavě líbilo. V přízemních 
prostorách proto už visí obrázky přadlen, ševců na 
verpánku a zdobených skříní. 

Těšíme se na další návštěvu knihovny.
Mgr. Pavla Voborníková 

učitelka ZŠ J. A. Komenského Blatná

Program na podzim 2010
12.11. Jaroslav Kortus -Náhorní Karabach
20.11. Prodejní výstava s ukázkami výroby
           (drátkování, zdobení perníčků, korálkování, šité betlémy, dekorační 
           košťátka atd.)
           POZOR  začátek již ve 14,00 hodin
10.12. Historie piva ve Strakonicích s ochutnávkou
24.12. Koledy s punčem u vánočního stromu na návsi ve 21,30 hod.
29.12. Mistr kytary pan Štěpán Rak – vzpomínkový večer na muzikanta 
           a ČLOVĚKA doktora Mahela – od 18,00 hod.
31.12.  Tradiční Silvestr – od 20,00 hod.

Začátek vždy v 19,00 hod.

Změna programu vyhrazena, pokud není uvedeno jinak, je vstupné dobrovolné, 
občerstvení zajištěno. Rezervace míst  a   informace na tel. 724119332, nebo na 

www.vrbno-ubytovani.cz 
I vy si můžete náš sál zadat pro svojí akci.
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ZP MV �R varuje !
Množí se p�ípady, kdy n�které agentury pracující pro 
konkuren�ní zdravotní pojiš�ovny poskytují lživé informace, na 
jejichž základ� nutí pojišt�nce podepsat p�ihlášku k jiné 
zdravotní pojiš�ovn�. Pracují bezohledn� a agresivn�. Pod 
záminkou z�ízení elektronické zdravotní karty IZIP zárove�
pojišt�nec podepisuje i p�ihlášku k jiné zdravotní pojiš�ovn�,
aniž by mu byla tato skute�nost známa. Náborá�i dále  
nap�íklad tvrdí, že Zdravotní pojiš�ovna ministerstva vnitra �R
(ZP MV �R) kon�í svoji �innost, což samoz�ejm� není pravda. 

Doporu�ujeme našim klient�m, aby nepodepisovali nic na ulici 
a vše si v klidu p�e�etli a promysleli! Stejn� tak je na míst�
opatrnost, navštíví-li Vás náborá� doma. Zjist�te si, kdo Vám 
službu nabízí a jménem koho vystupuje, nebo� ZP MV �R
prost�ednictvím náborových agentur žádné služby svým 
klient�m neposkytuje !

Zdravotní pojiš�ovna ministerstva vnitra nabízí již rok 
elektronickou zdravotní Kartu života (není totožná s kartou 
IZIP). Pokud si ji z�ídíte, máte možnost doma na internetu 
sledovat, jakou zdravotní pé�i za Vás zdravotnická za�ízení
vykázala a zdravotní pojiš�ovna zaplatila. Také je zde rychlý 
p�ístup záchranky k d�ležitým údaj�m v p�ípad� ohrožení života 
a též telefonní kontakt na osobu blízkou, pokud byste 
s ohledem na sv�j zdravotní stav nemohli sami komunikovat. 
Veškerá data máte nyní pomocí SMS i ve Vašem mobilu. 

 V p�ípad�, že už se Vám stalo, že jste byli takto oklamáni a 
p�eregistrováni, neváhejte a obra�te se na nejbližší pracovišt�
ZP MV �R. �ím d�íve, tím v�tší je šance na nápravu.

V p�ípad� nejasností volejte na naši infolinku 844 121 121, 
pop�. klientské odd�lení pobo�ky �eské Bud�jovice
tel. 387 782 111.

Kapříci v knihovně
Ve středu 3. listopadu zůstala 

herna mateřského centra zavřená. 
Všichni malí „kapříci“ se sešli 
v knihovně – v dětském oddělení. 

Paní knihovnice J. Vaňková nám ukázala krásné 
obrázkové knížky, leporela, dětské časopisy 
i  plyšové hračky. V knihovně se líbilo nejen 
dětem, ale i maminkám, které zavzpomínaly na 
své dětství. Domů si pak všichni odnášeli něko-
lik knížek, dětem se totiž líbily knížky všechny 
a nemohly si samou  radostí vybrat. Maminky 
možnost půjčování knih uvítaly, protože v dnešní 
době jsou ceny knížek značně vysoké a jejich 
finanční možnosti velmi omezené. Blatenská 
knihovna tak získala nové malé čtenáře. Dou-
fejme, že naše děti budou trávit svůj volný čas 
nejen u počítačů, ale také u knížek a že čtení pro 
ně ani v budoucnu neztratí své kouzlo.

         P O Z V Á N K A 
NA  V Á N O � N Í   V Ý S T A V U 

Srde�n� Vás zveme na prodejní váno�ní výstavu 
prací žák� ZŠ TGM Blatná, která se uskute�ní ve dnech 

25. 11. a 26. 11. 2010 
od 9.00 hod. do 16.00 hod. 

v hale školy 
Výstava bude zahájena vystoupením d�tí ze ŠD 

a d�v�at z kytarového kroužku 

dne 25. 11. v 9.00 hod. 

T�šíme se na Vaši návšt�vu !

V Ý S TAVA
VÁNOČNÍHO ARANŽMÁ

v cukrárnách - Fa: Fišerová 
SEGAFREDO - náměstí, ALFRÉDO -

u pošty v Blatné
od 17.LISTOPADU a v době ADVENTU 

výstava je prodejní 
srdečně Vás zveme



Ročník 21 (31) Blatná 19. listopadu 2010 Číslo 20 / strana 7

CENTRUM MODERNÍ DIAGNOSTIKY 
Zdraví je dar, o kterém nevíme, dokud ho neztratíme. 

Váno�ní kupón 
20% sleva
na zjišt�ní p�í�iny

Vašich zdravotních problém�
(kupón platný pouze v lednu 2011)

�� Hledání a zjišt�ní p�í�in Vašich zdravotních problém�.
�� Detoxikace organismu. (www.joalis.cz)
�� Výživové poradenství. 
�� Prevence a upevn�ní zdraví.
�� Kurzy zdravého va�ení.
�� Plazmový generátor RPZ 14. (www.zapper.cz)
�� Prevence rakoviny tlustého st�eva.
�� Zdravé dít� - detoxikace partner� p�ed po�etím.
�� P�ípravky pro d�ti (podpora imunit. systému, problémy se zažíváním, kožní problémy atd.). 
�� Testování vhodnosti lék�, potravin, potravinových dopl�k�.

Detoxikovat organismus m�žete za�ít kdykoliv i pokud Vás nic nebolí.
Nepodce�ujte zadýchávání se, tlaky v oblasti srdce, arytmie, hemeroidy, �asté mo�ení, gynekologické
výtoky, nepravidelnou menstruaci, k�e�e v lýtkách aj. 

                    Kurz p�ípravy celozrnného kváskového chleba 
                    St�eda 19. ledna 2011,od 17 hod. do 20 hod. V cen� kurzu  200,- K� je i spole�ná ve�e�e
                    (chléb s pomazánkou a zelen. salát,dom� si odnesete i malý bochánek). 

CENTRUM MODERNÍ DIAGNOSTIKY: Marcela Kalabzová
m.kalabzova@seznam, tel: 773 486 600 

http://zdraví-alternativní medicína.webnode.cz
Nepomuk-Dvorec, 5 min. od �D

CENTRUM PREVENCE A ZDRAVÍ
Zdraví je dar, o kterém nevíme, dokud ho neztratíme. 

�� Hledání a zjišt�ní p�í�in Vašich zdravotních problém�.
�� Detoxikace organismu. (www.joalis.cz)
�� Výživové poradenství. 
�� Prevence a upevn�ní zdraví.
�� Kurzy zdravého va�ení.
�� Plazmový generátor RPZ 14. (www.zapper.cz)
�� Prevence rakoviny tlustého st�eva.
�� Zdravé dít� - detoxikace partner� p�ed po�etím.
�� P�ípravky pro d�ti (podpora imunit. systému, problémy se zažíváním, kožní problémy atd.). 
�� Testování vhodnosti lék�, potravin, potravinových dopl�k�.

Detoxikovat organismus m�žete za�ít kdykoliv i pokud Vás nic nebolí.
Nepodce�ujte zadýchávání se, tlaky v oblasti srdce, arytmie, hemeroidy, �asté mo�ení, gynekologické
výtoky, nepravidelnou menstruaci, k�e�e v lýtkách aj. 

                    Kurz p�ípravy celozrnného kváskového chleba 
                    St�eda 19. ledna 2011,od 17 hod. do 20 hod. V cen� kurzu  200,- K� je i spole�ná ve�e�e
                    (chléb s pomazánkou a zelen. salát,dom� si odnesete i malý bochánek). 

Váno�ní kupón 
20% sleva
na zjišt�ní p�í�iny

Vašich zdravotních problém�
(kupón platný pouze v lednu 2011)

CENTRUM PREVENCE A ZDRAVÍ: Marcela Kalabzová
m.kalabzova@seznam, tel: 773 486 600 

http://zdraví-alternativní medicína.webnode.cz
Nepomuk-Dvorec, 5 min. od �D

Program na listopad 2010
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, Kapříkova notička, Rybičky, 
hejbejte se!) 
ČT: 8:30  - 11:30 
volná herna bez programu
odpoledne:
PO: 15.00 – 17.00 – volná herna (pro děti do 6 let) – pozor změna!
ÚT: 14.30 – 15.30 – Šikovné ploutvičky 
PÁ: 16:00-17:00 – Cvičení pro těhotné (od 3. 12.)
Tvořivá dílna maminek – každé úterý od 20.00 hod. (do 23.11.) 

Program na pondělky a středy
22.11. – Veselý statek
24.11. – Těšíme se na čerty
29.11. – Zima se blíží
  1.12. – Čertovské řádění

Připravujeme:
1.12.  – v 15.00 hod.  - pohádka O statečné princezně  – pohádka plná 
čertů v podání dětí z dramatického kroužku ZŠ JAK + Mikulášská 
besídka
Vánoční prodejní výstava - 30.11. - 1.12.2010

- více na www.mckaprik.estranky.cz
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Sedlické krajkářství má hluboké, historické 
kořeny. První písemné zmínky o něm pocházejí 
z 1. poloviny 18. století, kdy hraběnka Ludmila 
Černínová vyžadovala jejich výrobu částečně 
i jako robotní povinnost. Opravdový rozkvět 
sedlického krajkářství začal za majitelky čeka-
nického panství Vlasty Stránecké, která roku 
1899 založila v Sedlici krajkářskou školu. Krajky 
všech tvarů a velikostí proslavily Sedlici po celé 
republice. Za zvláštní poctu sedlickému kraj-
kářskému cechu považují dodnes pokračovatelé 
této tradice skutečnost, že čtyři velké story zdobí 
prezidentský salónek v Národním divadle v Praze. 
Tato zakázka byla sedlickým krajkářkám svěřena 
v roce 1954.

V mnohaleté krajkářské tradici dnes pokračuje 
s mimořádným nadšením a zápalem dětský krou-
žek při Obecně prospěšné společnosti Sedlická 
krajka. Kursy paličkování probíhají s požehnáním 
zdejšího Městského úřadu v určených prostorách 
sedlické základní školy. Navštěvuje je dvacet 
sedm dětí ve věku od šesti do čtrnácti let. Kroužek 
vede paní Martina Srbová, absolventka sedlické 
krajkářské školy. „Fungujeme v období klasické-
ho školního roku od roku 2007,“ říká na úvod paní 

Martina Srbová, „Děti jsou velice talentované, což 
dokumentují nejlépe jejich úspěchy na jediné čes-
ké soutěži v paličkování ve Žďáru nad Sázavou. 
Roku 2008 naše děvčata obsadila první dvě místa, 
letos získaly dvě stříbrné a jednu bronzovou cenu 
v této soutěži.“ Nástupnická generace, nová krev 
sedlického krajkářství už dnes není jen ženského 
rodu. „Letos k nám přistoupil chlapec z první 
třídy. Doufám, že tuto první vlaštovku z řad kluků 
budou v budoucnosti následovat další,“ přeje si 
Martina Srbová.

Věří, že její svěřenkyně a svěřenec udrží 
tradici krajkářství i ve vzdálenější budoucnosti: 
„Velice je v jejich aktivitách podporují rodiče, 
vždyť v Sedlici paličkuje každá druhá maminka! 
A zájemců z řad dětí neustále přibývá.“

V současné době jsou paličkované výrobky 
z dílny sedlických dětí vystaveny pro veřejnost 
v objektu Poštovní spořitelny v Písku. Vernisáž 

Mladé sedlické krajkářky vystavují svá díla v Písku

výstavy se uskutečnila za mimořádného zájmu 
veřejnosti 18. října. Expozice bude k nahlédnutí 
až do 31. března 2011. „Naše děti byly za svou 
snahu a píli při vernisáži odměněny jak dárky ze 
strany partnera výstavy, Poštovní spořitelny, tak 
ze strany Města Sedlice,“ uvádí vedoucí sedlic-
kého kroužku, „Město Sedlice vůbec náš kroužek 
finančně podporuje- bez toho by naše dílna vůbec
nemohla existovat.“

Stojánek na paličkování - vernisáž výstavy v Písku.

Martina Srbová vyučuje paličkování vedle dětí 
také zájemkyně z řad žen: „Zatím se jedná o pět 
žen. Druhým rokem sem dojíždí jedna paní až ze 
Starého Plzence, teď se k nám přidala krajkářka 
z Českých Budějovic,“ dodává Martina Srbová.

Krásná tradice sedlického krajkářství se o svoji 
budoucnost tedy rozhodně obávat nemusí. Zá-
klady, které položili naši předkové, jsou více než 
pevné.                      Vladimír Šavrda

600 let obce Skaličany
Skaličany si v roce 2011 připomenou 600 let od první písemné zmínky o obci. Zajímavá čísla na-

skýtá pohled do demografie obce. V roce 1869 bylo v obci evidováno 253 obyvatel, v roce 1900 pak
jen 197, nicméně docházelo k postupnému nárůstu počtu příslušníků obce s domovským právem ve 
Skaličanech až na 236 obyvatel v roce 1921 a dokonce 329 v roce 1930. V roce 1950 bylo ve vsi již 
jen 154 obyvatel. Od této doby začalo postupné vylidňování vesnice, což byl v té době celonárodní 
trend. Celkem 107 obyvatel s trvalým pobytem bylo v obci evidováno ke konci roku 2008. V souvislosti 
s výstavbou nových rodinných domů a rekonstrukcemi rekreačních či nevyužívaných objektů na trvalé 
bydlení je očekávána mírná vzestupná tendence v počtu obyvatel. V současné době je ve Skaličanech 
120 obyvatel s trvalým pobytem. Sběr dat pro připravovanou brožuru o obci nadále pokračuje a rád 
uvítám další podněty a materiály. 

 Václav Cheníček

Pohled na obec a ostrov  v rybníce Závist (tehdy se smrkovým porostem) z dubna roku 1931, foto archiv rodiny 
Mičkových 
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GENERALI
Šek na povinné ru�ení s 

bonusem 55%
pro každého nad 30 let a na I�
Povinné ru�ení ZÁKLAD 

       Kategorie                 bonus 55%
  1351-1450 ccm 1.872 K�
  1451-1850 ccm 2.088 K�
  1851-2000 ccm 3.988 K�
  2001-2500 ccm 3.312 K�
  nad 2501 ccm           4.860 K�

 Novinka: rodinný multibonus. 
   T.G.Masaryka 276, Blatná   
 tel.: 383 422 668, 777 782 835 

www.generaliblatna.cz

nabízíme:
- elektroinstalace v r.d. a jiných objektech 
-  slaboproudé rozvody 
-  hromosvody
-  regulace a m��ení
-  prodej osv�tlovacích t�les a návrhy osv�tlení
-  prodej elektroinstala�ního materiálu 

     kontaktujte nás a nechte se p�esv�d�it o kvalit� za nejlepší ceny 
     telefon 608 031983 
     mail : empra@seznam.cz

www.emprafs.cz

Hra pro nohy, 
mozek a GPS

Podnět k realizaci hry jsme našli před třemi 
lety v celosvětově hrané hře Geocaching [geo-
kešing]. Pro nezasvěcené uvádím, že v originále 
je to turistická, navigační a trochu internetová 
hra. Spočívá v tom, že někdo na neznámé místo 
ukryje schránku, které se v angličtině říká keš 
(z anglického cache), od toho název hry. Na in-
ternetu zveřejní její souřadnice a různé doplňující 
informace. Ostatní potom schránku pomocí navi-
gačních přístrojů hledají. Po nalezení se zapíšou 
do sešitku ve schránce,  případně si vyberou něco 
z obsahu a výměnou vloží do keše něco svého 
a vrátí schránku zpět na původní místo. Po ná-
vratu svůj nález, anebo i neúspěch svěří speciální 
internetové stránce spolu se zážitky, které ho při 
dobrodružném hledání potkaly (podrobnosti na 
internetu).

Hru jsme přizpůsobili našim podmínkám, chy-
bějící  GPSku jsme nahradili počítačem a mapou 
Březnice (dík posíláme do Infocentra). S přípra-
vou pomáhal Jakub D. (4. roč.), hýřil zákeřnostmi, 
kam kešky schovat, Lucka T. s Maruškou J. (4. 
r.) coby indikátorky obtížnosti a Michal V. (4. r.), 
který to celé oběhl druhý den, aby zahladil stopy. 
Hráli jsme ji letos potřetí, loni a předloni v terénu 
za městem (louky a lesy), nyní poprvé ve  městě 
s výrazným přispěním místních občanů (doufám, 
že ta naše zlatíčka nebyla na nikoho hubatá).

Cílem hry není pouze zajímavě naplnit volný 
čas studentů, aby se zvedli od počítačů (rodiče 
náctiletých dobře vědí, že to není jednoduché), ale 
snažíme se naučit je znát město, ve kterém stráví 
nejméně čtyři roky svého mládí a mnohdy znají 
jen cestu na nádraží a do restaurace. Není to jen 
hraní, je to hodně o učení. V týmové hře je nutná 
spolupráce (strategie byla klíčem k úspěchu), 
vytrvalost (naběhali nejméně 10 km), chuť spo-
lečně řešit problém, odolnost vůči nepříznivému 
počasí (a to 20.10. bylo), orientace v neznámém 

terénu, znalost práce s počítačem a v neposlední 
řadě schopnost komunikace s cizími lidmi. Jsou 
to kompetence, které v životě zúročí stejně dobře 
jako anglická slovíčka nebo klávesové zkratky, 
možná i lépe.

Hry se zúčastnilo 5 týmů po 6 lidech, v každém 
byli nejméně dva kluci a vždy jeden z členů týmu 
studoval v Březnici déle než dva roky. Akce se 
zúčastnili ti, kteří měli chuť, motivací pro vítěz-
ný tým byl elektronický terč a drobné dárky od 
sponzorů. Nejlepší byli zpátky za 2 hod. 35 minut, 
dva týmy (dle svých slov) „to nedaly“.

Zapsala: Lenka Peteláková, vychovatelka 
DM

Očima studenta
Ve středu 20. října jsme se na internátu VOŠ 

a SOŠ zúčastnili soutěže ve stylu geocaching 
– hledání tajných schránek v okolí Březnice za 
pomocí zadaných vodítek a indicií. 

Tento článek píšu v teple nad hrnkem kávy. 
Venku už je tma. Jsem promoklý, fyzicky vyčerpa-

ný, moje oblečení je celé od bláta a vím, že druhé 
ráno mě čeká rýma, možná bolest v krku a nejspíš 
i teplota. Avšak psychicky jsem někde těsně pod 
vrcholem blaha. Rozjímám nad úžasným výko-
nem mého týmu. I přes všechna uvedená negativa 
to byl jeden z nejakčnějších dnů v mém životě 
vůbec. Přesto, že místy dost pršelo, neztratili jsme 
elán a týmově přelezli ostnatý drát, brodili se bah-
nem směrem k Vinici, křižovali skrz hustá křoví 
a se soupeři v zádech přeskakovali lesní potok po 
shnilých prknech a kluzkých kamenech. Cestou 
na Stráž jsme se neustále hecovali a slova „my 
to nevzdáme“ nám neustále vlévala novou krev 
do žil. Kdyby nebylo bojovnosti Kačky a Sylvy, 
tak to nedáme.

Děkuji všem zúčastněným kamarádům, pořa-
datelům i škole za toto úžasné odpoledne. Netušil 
bych, jak se člověk během pár minut může vrátit 
do časů táborových her a naplno si tu atmosféru 
užít. Jo!!

Za studenty VOŠ a SOŠ Březnice, 
Roman Ptáček (3. ročník) 
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Blatenské infocentrum

a cestovní kancelá� Ciao… aktuáln�:
Ve dnech 21. – 23. �íjna 2010 se v prostorách Domu 

kultury INWEST-K v Plzni uskute�nil mezinárodní 

veletrh cestovního ruchu Plze�ského kraje 

ITEP 2010 – nejv�tší rozcestník sv�ta.

Veletrh byl  po�ádán pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj �eské republiky. Každým 
rokem tento veletrh získává na popularit� a prestiži, což sv�d�í o zvyšujícím se po�tu 
vystavovatel� a také návšt�vník�. Na veletrhu se prezentovala m�sta, láze�ská st�ediska, 
hotely, muzea a další subjekty nejen z Plze�ského kraje. Sešli se zde vystavovatelé z celé 
�eské republiky i ze sousedních zemí – Ma�arsko, N�mecko, Slovensko. Návšt�vník�m se 
dostalo informací a tip� jak mohou trávit sv�j  volný �as - kam nap�. vyjet na výlet na kole, 
kam se vydat s d�tmi...  
Na veletrhu ITEP 2010 si jist� p�išel každý návšt�vník na své. Nemalou zásluhu na zdárném 
pr�b�hu veletrhu m�l i pestrý doprovodný program. Veletrh zahájily svým vystoupením 
plze�ské mažoretky,  které n�kolikrát b�hem veletrhu p�edvedly sv�j um. Sou�ástí programu 
bylo zajímavé povídání „ Cyklotoulky s Michalem Jan�a�íkem“. Návšt�vníci m�li možnost p�i
degustacích ochutnat produkty spole�ností Bohemia Sekt, a.s. a Plze�ského Prazdroje, a.s. , 
ale i další gastronomické lah�dky našich i zahrani�ních vystavovatel�. Zkrátka nep�išly ani 
milovníci hudby – vystoupení d�tského p�veckého sboru 2. Základní školy v Plzni,  romská 
kapela ROMANS BAND Plze�, muzikálové melodie v podání sólist� Divadla J. K. tyla v Plzni a 
mnoho dalších… V pátek se na veletrhu p�edstavila 
americká zp�va�ka Margey Sauvé a Jazz kvintet 
Plze�. Sobotní program byla ve znamení Bavorského 
odpoledne plného hudebních  i kuliná�ských specialit 
– návšt�vníci ochutnali pivo z pivovaru 
Dampfbierbrauerei Zwiesel, bylinné likéry, nap�íklad 
známý Blutwurz a další místní speciality. 
Kdo cht�l mohl si na veletrhu i zasout�žit o zajímavé 
ceny �
Turistické a informa�ní centrum Ciao… na 
veletrhu reprezentovalo m�sto Blatná.
Návšt�vník�m byly k dispozici zdarma informa�ní 
brožurky o turistických zajímavostech dané lokality, 
plánky… Zárove�  m�li návšt�vníci možnost si 
zakoupit propaga�ní p�edm�ty – turistické známky, 
odznaky, hrne�ky, sví�ky, pohledy… Nejvíce 
návšt�vníky zajímaly cykloturistické trasy na Blatensku 
a informace  o zámku Blatná. 

Vendula Hanzlíková a Váš  Ciao… team  
Cestovní kancelá� Ciao… pod v�ží

Na Střední odborné škole v Blatné se 
kromě tradičního ekonomického oboru 
Obchodní akademie studují obory Elek-

tronické počítače a Informatika v ekonomice. SOŠ 
Blatná vychovala stovky kvalitních ekonomických 
a účetních odborníků. Stála i u zrodu programátorů 
a počítačových specialistů. Před více než rokem jsme 
psali o Karlu Šarešovi, který před 12 lety absolvoval 
obor Ekonomika zemědělství, předchůdce oboru 
Obchodní akademie, kde tradičně jsou posíleny ja-
zyky, účetnictví a výpočetní technika. Karel je dnes 
majitelem firmy c4you s.r.o. (http://www.c4you.cz)
v Praze. Poskytují kompletní správu počítačových sítí 
a výpočetní techniky, dodávky hardware, software, 
nasazují internetové terminály.

V minulém čísle jsme psali o současném studentovi 
3. ročníku oboru Elektronické počítače Ladislavu 
Janečkovi (http://www.chcimitweb.cz). Ladislav 
vyprávěl o svých programátorských začátcích. Dejme 
mu opět slovo:

„Asi jako první úspěch považuji redaktorský post 
na známém serveru programujte.com. Díky tomu 
jsem se dostal do bližšího kontaktu s IT komunitou.

Dalším úspěchem bylo seznámení s Ing. Petrem 
Paboučkem (http://bouk.info) během povinné praxe 

na SOŠ Blatná. Díky němu mám k dispozici kancelář, 
kde mohu pracovat, jednat se zákazníky i vyvíjet we-
bové stránky. Zde také vznikl náš projekt s názvem 
chcimitweb.cz.

Úspěchem je i spolupráce se slovenskou společnos-
tí Websupport, s.r.o., s nimiž budeme spouštět službu 
pro internetové nadšence s názvem „Dobrý nápad“. 
Podstatou služby je vytvoření inovační internetové 
aplikace a poskytnutí hostingového prostoru a domény 
zdarma pro člověka, který přijde s dobrým nápadem.

Chcimitweb.cz zajišťuje tvorbu a vývoj interneto-
vých prezentací pro malé a střední firmy, internetových
obchodů aj. webových aplikací a tvorbu internetové 
reklamy, direct marketingu a reklamních řešení. Rea-
lizujeme webové projekty i za ceny, které jsou pro jiné 
společnosti směšné. Podporujeme i jiné firmy, které
se zabývají tvorbou internetových stránek, nezávislé 
vývojáře a studenty, protože ze studentů je tvořen náš 
základní tým, který tvoří 5 lidí. Spolupracujeme se 
stovkou subjektů. Od studentů, zaměstnanců firem,
po vysokoškolské učitele a firmy.

Projekt chcimitweb.cz je zatím v plenkách. Jsme 
mladí a získáváme zkušenosti. Nicméně se snažíme 
vybudovat společnost, která nám zajistí stálý příjem. 
Navíc děláme to, co nás baví. Já osobně si říkám, pokud 

se něco pokazí, byla to aspoň zkušenost k nezaplacení 
pro praxi v oboru.

Rád čtu časopisy o marketingu, managementu 
a knihy o programování. Rád se účastním odborných 
přednášek a konferencí. Poslední byla Webexpo, 
největší a nejprestižnější konference o tvorbě interne-
tových stránek ve střední Evropě. Konala se 24. a 25. 
září 2010 v přednáškových sálech České zemědělské 
univerzity v Praze Suchdole. Na této konferenci jsem 
se potkal s představiteli největších webových agentur 
v ČR a získal mnoho odborných znalostí pro tvorbu 
lepších internetových stránek. Protože studuji, nemohu 
se účastnit tolika přednášek, kolika bych chtěl.

Co se týká obchodních schůzek, probíhají větši-
nou tak, že nejprve zákazníkovi vytvoříme kalkulaci 
na jeho poptávku a návrh nejefektivnějšího řešení. 
Jejich schválení většinou se zákazníkem dohodnu na 
schůzce buď u nás v kanceláři, anebo v Praze v některé 
kavárně, kde vše důkladně probereme. Poté se přejde 
k samotné práci. Při ní se snažím být se zákazníkem 
stále v kontaktu, aby nedošlo k omylu či nepřesnosti.

U schůzek, kde jde o spolupráci, je to více formální. 
S protistranou se většinou scházím v nějaké luxusnější 
restauraci, kde probíráme možnosti spolupráce. Obě 
strany se snaží dokázat, v čem jsou nejlepší. Musel 
jsem se naučit chodit v saku. Nejtěžší bylo vyhnout se 
nervozitě. Člověk si musí říkat, že není v ničem menší, 
než ostatní. I když to je někdy těžké, je-li vám 18 let. 
Zmíním dvě perličky z obchodních schůzek: Jedna 
slečna se mě zeptala, zda už jsme využívali financí
z evropských fondů. Tomu jsem se musel potichu smát 
a odpovídat, že Bohu žel ne. Nebo jeden pán se velmi 
divil mému věku, který je v Čechách asi důležitým 
kritériem pro posuzování podnikatele.

Co mi SOŠ Blatná přinesla a v čem mi byla příno-
sem? Dala mi základní odborné poznatky a zkušenosti 
v informačních technologiích a elektrotechnice. Je to 
jedna z nejprestižnějších státních středních škol, kde se 
vyučuje moderní objektově orientovaný programovací 
jazyk C#, užívaný v praxi. Je jasné, že studenty nemusí 
bavit všeobecné předměty, jako je matematika nebo 
český jazyk. Ale jde o předměty, které jsou na každé 
střední škole, každý si jimi musí projít a mají svou 
důležitost. Tato škola vám dá základ pro vaše další 
uplatnění. Člověk se dozví, jak funguje počítač, a to od 
výroby a vlastností polovodičů, procesorů, hardware 
až po operační systém, jeho instalaci, počítačové sítě, 
aplikační a databázové programy, webové technologie 
a programování. (Poznámka A. D.: Ladislav hovoří 
o oboru Elektronické počítače. Na oboru Informatika 
v ekonomice se studenti z odborných předmětů učí 
kancelářské aplikační programy, databáze, základy 
hardware, operační systémy, instalace, počítačové 
sítě, webové technologie, programování, ekonomiku, 
účetnictví aj. Na oboru Obchodní akademie eko-
nomické aplikační programy, databáze, ekonomiku, 
marketing, management, právo, účetnictví, písemnou 
a elektronickou komunikaci aj.)

Dalším přínosem bylo, že už ve druhém i třetím 
ročníku si budete muset hledat firmu, která vám zajistí
odbornou praxi. Tato praxe Vám dle mého názoru dá 
nejvíce. Musíte být ale průbojní a hledat ne jednu fir-
mu, ale najít si jich víc, a pak si vybrat tu nejlepší.

SOŠ Blatná mi také vyšla vstříc s uvolňováním 
z výuky, když mám nějakou obchodní schůzku, školení 
či konferenci. Je zde také možnost pořádat vlastní 
školení nebo přednášky v přednáškovém sále školy.“ 
Ladislav Janeček.

To je vše, co Ladislav prozradil o své současné 
činnosti. O SOŠ Blatná se dozvíte více ze stránek 
školy http://www.blek.cz nebo z osobní návštěvy. 
O dalších studentech se dozvíte ze studentského webu 
http://www.student.blek.cz či možná v některém 
dalším čísle BL. 

Aleš Drobník

Úspěchy studentů SOŠ Blatná – Ladislav Janeček



Ročník 21 (31) Blatná 19. listopadu 2010 Číslo 20 / strana 11

VÁNO�NÍ STROMKY 
� jedle kavkazská � borovice �erná

� prodej denn� � po dohod� možno dovézt 
� lze objednat i odb�r v�tšího množství 

V. HANZLÍK, TCHO�OVICE 31
(sm�r Hradišt�, Horaž�ovice) 

mobil: 776 335 239

Výroba schodišť a nábytku moderního stylu dle Vašeho přání.

Nově otevřená vzorková prodejna
 nábytku, plovoucích a dřevěných podlah
 a interiérových schodišť v Kasejovicích.

Při zakoupení 50m2 podlah a více  - SLEVA 10%.

otevírací doba  PO - PÁ  7 - 16 h, SO - NE  po domluvě.

Kate�ina Št�pánková
(www.zumba-kurzy.cz, www.bellydance.cz)
 & 
Mate�ské centrum Kap�ík Blatná 

po�ádají dne 8.12.2010 v 16 hodin  ukázkovou hodinu 

zumba pro d�ti ve v�ku 4 – 7 let 
P�ij�te si se svými d�tmi zatan�it! Bude to zábava �
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NOVINKA V MC KAP�ÍK

- každé 1. pond�lí v m�síci st�íhání d�tí

o 17.00 hod - od 15.00  d

- cena 20,- K�

VISHAY Electronic spol. s r. o. hledá pro sv�j závod 
ESTA Blatná pracovníka na pozici: 

�� provozní elektriká�
- hlavní pracovní pom�r,
- 2 roky praxe v oboru,  
- §6 vyhl. 50/78 Sb., 
- �idi�ský pr�kaz B, 
- NJ nebo AJ výhodou. 

Nabízíme jistotu a zázemí silné mezinárodní 
spole�nosti, firemní benefity a odpovídající mzdové 
ohodnocení. Zájemci mohou volat 383 455 516, 
životopis na Jana.Benesova@vishay.com. 
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 ULTURNÍ KALENDÁRK ˇ

Program kina - listopad 2010

Pondělí 22. listopadu – sokolovna Blatná 
– 9,00 a 10,15 hod.

Divadlo Julie Jurištové 
VELKÉ TRAMPOTY  
KAŠPÁRKA A KALUPINKY
Představení pro MŠ a I. st. ZŠ

Úterý 23. listopadu – zámek Blatná – 19,00 
hod.

ENSEMBLE BONA FIDE
Soubor uvádí již řadu let barokní skladby 

Vivaldiho, Zelenky, Telemanna v netradičním 
obsazení. Souznění flétny, cembala a saxofonů
je novým zážitkem nejen pro posluchače, ale 
i hudebníky.

Petr Grau – flétna
Pavel Fiedler – sopránový saxofon
Jaroslav Kubita – fagot 
Barbara Kürstenová – cembalo 

  
Středa 24. listopadu – sál ZUŠ –  10,00 hod. 
/pro školy/

Čtvrtek 25. listopadu –  sál ZUŠ – 17,00 hod. 
/pro veřejnost/

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Čtvrtek 25. listopadu -  Dům dětí a mládeže 
– 18,00 hod.

Tématická přednáška
ÍRÁN – přírodou od Aspiku 
k Hormuzu
Přednáší ing. Jiří Simandl, CSc.

Připravujeme na prosinec:
9. 12. - Divadlo Ungelt: „Šest tanečních 

hodin v šesti týdnech“ - hrají a tančí Chantal 
Poullain a Oldřich Kaiser

Předprodej vstupenek 15.11. na odd. kultury

4. 12. - Vánoční koncert

Pátek 26.11 v 17:30 hod.
Rodinný akční film USA 2010, 140 minut, v českém znění
KARATE KID
/Falcon/
Hlavní hrdina filmu Karate Kid, dvanáctiletý Dre Parker mohl klidně být tím nejpopulárnějším

klukem v celém Detroitu, ale poté, co je oba kariéra jeho matky zavede do Číny, má s navazováním 
přátelství se svými vrstevníky velké problémy.
Vstupné 70 Kč                       Mládeži přístupno

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

Mikuláš se blíží, a proto 
                              neváhejte a pokud si
                              p�ejete Naši návšt�vu
                              u Vás doma, hlaste se
                              na tel.:
                                             607 286 872 
                                             606 738 090

ZVEME VÁS NA 
�ERTOVSKÉ

�ÁD�NÍ
Kdy: NED�LE 5. prosince
Kde: U kašny na nám�stí v Blatné
V kolik hodin: 14,00
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 PORTS
Jan Tvrdý mezi sedmi 

nejlepšími v České republice
6. listopadu se konal v Liberci Přebor starších žáků a žákyň České 

republiky pro rok 2010. Na tomto turnaji v judu, který je vyvrcholením 
celoročního snažení, se setkávají nejlepší závodníci roku. Díky stabilním 
výkonům se na tento turnaj nejlepších dostal i závodník z Blatné – Jan 
Tvrdý. Sice v kvalifikačních turnajích nezískal potřebný počet bodů, ale
v Jihočeském kraji patří ve své váhové kategorii k nejlepším a přesvědčil 
svými výkony trenéry tak, že mu Jihočeský svaz juda udělil divokou kartu. 
A Honza vloženou důvěru nezklamal.

Po rozlosování váhové kategorie 
do 66 kg, jsme moc nadšení nebyli. 
Závodní systém „pavouk“ je dost 
ošidný, ale naštěstí jsme do prvního 
kola nedostali žádného favorita 
skupiny. V prvním kole nastoupil 
Jan Tvrdý proti závodníkovi z Usk 
Praha Němečkovi. Závodník byl sice 
ze slavného klubu, ale našemu borci 
problémy nedělal. Jasným vítězstvím 
z něj spadla nervozita a do dalších 
bojů nastupoval již s čistou hlavou. 
V dalším postupu pavoukem však 
čekal na Honzu jeden z favoritů, 
Polívka ze Sokola Vršovice. Od za-
čátku zápasu bylo okamžitě vidět, že 
je to velmi zkušený závodník. Svoji 
zkušenost ukázal naplno a v tomto 
zápase vyhrál.

Nebyl však dlouho čas na smutek nad prohraným zápasem, protože už se 
rýsoval další zápas. V „opravkách“ čekal další soupeř, Veselý z Olomouce. 
Tento závodník nechtěl na nic čekat a okamžitě šel po hlavě do boje. Po 
přečkání počátečního náporu však udeřil blatenský borec a zápas vítězně 
ukončil. V dalším zápase už šlo do tuhého, protože kdyby následující sou-
boj Honza vyhrál, šel by do bojů o bronzovou medaili. V tomto zápase byl 
soupeřem Stacho z Kaplice. Zápas byl velmi vyrovnaný a bylo znát, že se 
proti sobě postavili stejně dobří soupeři. Boj probíhal ve vysokém tempu 
a bral závodníkům hodně síly. Nakonec se z vítězství radoval Stacho a Jan 
Tvrdý díky prohře obsadil výborné sedmé místo. 

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

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

Lukáš Kocourek

Fotbalové výsledky
Muži „A“:
BLATNÁ - DŘÍTEŇ 4:0 (3:0), branky: Nový 2, Paprštejn, Petráš

VŠECHNY FOTBALOVÉ TÝMY JIŽ UKONČILY PODZIMNÍ 
SEZÓNU.

O ZIMNÍ PŘÍPRAVĚ VÁS BUDME INFORMOVAT NA 
STRÁNKÁCH BLATENSKÝCH LISTŮ.

Blatenští judisté na Velké 
ceně města Prachatice

Po krátké pauze jsme opět zavítali do Prachatic. Místní oddíl juda zde 
pořádal v sobotu 30. října Velkou cenu města Prachatice. Cestu na turnaj 
našlo spoustu závodníků, takže o konkurenci nebyla nouze. I přesto se bla-
tenští závodníci neztratili a do Blatné přivezli 1x zlatou, 1x stříbrnou a 1x 
bronzovou medaili.

V kategorii mláďata vybojoval 2. místo Jan Podlešák (váhová kategorie 
do 33 kg). Ve skupině, ze které postupovali dva závodníci s největším počtem 
bodů, se umístil na druhém místě a do semifinále dostal vítěze druhé skupi-
ny. S ním si však hladce poradil. Bohužel na finálový zápas mu již nezbyly
fyzické ani psychické síly, a proto se z vítězství radoval soupeř.

Ve váhové kategorii mláďat do 40 kg se blýsknul 3. místem Pavel Ur-
ban. Který také obsadil ve skupině druhé postupové místo a dostal tudíž do 
semifinálového boje vítěze druhé skupiny. Tento souboj byl velmi vyrovnaný
a urputný boj trval celý časový limit. Po uplynutí času určeného na zápas 
rozhodl nerozhodný výsledek v neprospěch našeho závodníka rozhodčí.

V kategorii starší žáci bojoval ve váhové kategorii do 60 kg Michal 
Diviš. Tento závodník si připsal dvě vítězství, ale na medaili to nestačilo. 
Stejný počet vítězství měli na kontě ještě další dva závodníci, takže o me-
daili (v tomto případě za 3. místo) se rozhodovalo netradičně při převážení. 
V tomto systému platí, že ten, kdo je nejlehčí, vítězí a Michal byl bohužel 
nejtěžší, takže skončil bez medaile.

V kategorii do 66 kg vybojoval 1. místo Jan Tvrdý, který tímto potvrdil 
svou dobrou formu. Tento závodník projevil velkou vůli, když hned při prv-
ním zápase u něj došlo k poranění vazů v koleni a zbytek zápasů absolvoval 
s obstřikem poraněného místa.

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

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

Lukáš Kocourek

Pavel Urban - zády

Běh
České Budějovice 6.11. - běh okolo 

sokolského ostrova 8 km, Radek Valíček 
(Ski Strakonice) obsadil v hlavní kategorii 
2. místo v čase 26:58, Jaroslav Pudil (SCV 
Blatná) obsadil v kategorii 5. místo.
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Moderní vzduchoplavci 
Petr Cabicar a Ivan Beneš
„Když odejdeš po svých, je to dobrý přistání!“

V posledních dvaceti letech zažívají adrenalinové sporty úžasný „boom“. 
Odčerpávání stresu a dalších škodlivin z lidského organismu tímto způsobem 
sebou, pravda, nese jistá rizika, ale právě to dodává extrémním podnikům 
ten ojedinělý půvab a kouzlo. Je tedy jisté, že adrenalinovým akcím patří 
budoucnost.

Jestli si někdo myslí, že se do adrenalinových dobrodružství pouštějí 
převážně mladí lidé, pak se hluboce mýlí. Živoucím důkazem jsou pod-
nikatelé Petr Cabicar z Mačkova / 63 let / a Ivan Beneš z Blatné / 44 let 
/. Doposud si oba tak nějak hráli na svém písečku. Teď se blíže seznámili 
a plánují společné provozování motorového paraglidingu. Oba už mají na 
svém osobním kontě pěknou řádku seskoků.

Zejména pak Ivan Beneš. Bájným Ikarem se nechali inspirovat dokonce 
už jeho rodiče a lásku ke vzdušným výletům vdechli svému synovi už jako 
malému klukovi. „Já jsem na letišti vyrůstal už od tří let, trávím tam prakticky 
celý život,“ říká čtyřiačtyřicetiletý nadšenec, „Jen pět nebo šest let po roce 
1989 jsem měl pauzu, když jsem se zařizoval jako soukromý podnikatel.“ 
Obdiv zasluhují zejména jeho rodiče- matka absolvovala za svůj život 2 500 
seskoků, otec 4 000 seskoků. A ačkoliv pan Beneš starší obrátil v knize 
života už dvaasedmdesátý list a má voperovaný trojnásobný baipass, stále 
ve svých aktivitách pokračuje. „Táta je originál každým coulem,“ usmívá 
se Ivan Beneš, „Nejenže ve svém věku a při srdečním handicapu stále létá, 
ale pravidelně se otužuje studenou vodou a navštěvuje saunu. S černým 
humorem sobě vlastním nás hecuje, abychom ho po jeho smrti nechali spálit 
a popel rozprášili z letadla, aby prý nestrašil na hřbitově.“ Parašutista, který 
je svému adrenalinovému koníčku věrný až do morku kostí a skutečně ho 
zbožňuje, však podle Ivana Beneše touží zemřít ve vzduchu stejně jako 
zapálený cyklista na kole nebo automobilový závodník ve formuli. „Jednou 
se stal případ, že parašutistovi po seskoku z letadla praskla tepna na noze 
a on ve vzduchu vykrvácel. Dolů do trávy klesl již mrtvý, kamarádi  mu 
mohli jen zatlačit oči. Když už má člověk zemřít, tak právě takhle,“ pronáší 
docela vážně Ivan Beneš.

Nejkrásnější lety jsou prý brzy ráno a vpodvečer. „Zatím jsem se věnoval 
paraglidingu sám, protože tady v Blatné a okolí chyběli jeho průkopníci,“uvá-
dí Ivan Beneš, „Svůj první seskok jsem absolvoval v patnácti letech. Třikrát 
se mi podařilo zvítězit po roce 2000 na Českém poháru v parašutismu, pak 
jsem se několikrát umístil jako druhý. Zásadně nelétám vysoko, spíš honím 
srnky po polích a protáhnu to nad křovím. Parašutistickou a paraglidingovou 
parádu jsme už několikrát předváděli na veřejných akcích v našem městě- 
seskok do rybníku „Pustý“, seskok na letní stadión u příležitosti oslav 400. 
výročí Blatné , seskoky pod hlavičkou „Čau léto!“ nebo „Vítání jara“.“

Začátky ještě za existence totalitního režimu byly podstatně nepohodl-
nější a riskantnější. „Představte si, že jsme sešívali dohromady dva vojen-
ské padáky, aby vznikla velká plocha a uneslo nás to. Bylo to tedy trochu 
o „ústa“, i když jinak je parašutismus poměrně bezpečný sport. To byl tzv. 
„paragliding v plenkách“, vzpomíná zkušený letecký sportovec z Blatné, 
„Postupně šel pokrok čím dál tím víc kupředu a dnes už je parašutismus 
a paragliding vysoce moderní záležitostí. Létal jsem i v zahraničí, ale proč 
cestovat do Německa a Rakouska, když skuteční mistři jsou u nás doma? 
Opravdoví mistři světa, od kterých se lze učit- to v cizině nemají.“ Ivan 
Beneš působil jistou dobu ve Středisku vrcholového sportu v Příbrami, ale 
nikdy se nechtěl parašutismem živit: „Vím, co to udělalo s kamarády, kteří 
se zavázali dělat létání profesionálně. Je to neskutečná dřina, byli a jsou tam 
jako otroci, domů se vracejí vyčerpaní a rozsekaní- profík ročně podstoupí 
cca osm set seskoků! Mohu znovu vzpomenout na tátu, který  v Izraeli každý 
rok trávil nějakou dobu a tam čtyři hodiny denně po útesech zdolával pade-
sátikilometrové trasy!“ Parašutismus a paragliding v sobě ovšem neskrývají 
jen prvky romantiky a fantastiky. Amatér, který letí premiérově, z takového 
vzdušného dobrodružství může mít nepříjemné následky: „Takový jedinec 
je po letu jako přeražený, všechno ho bolí a týden s ním zaručeně nic není!“, 

potvrzuje Ivan Beneš. Ivan Beneš se ovšem nesoustředí jen na adrenalinová 
vzdušná dobrodružství- provozuje celou řadu jiných sportů: běhá, plave, hraje 
tenis, střílí. Utrpěl už mnoho úrazů, ale všechny paradoxně při pozemních 
aktivitách, při seskocích se mu ještě nikdy nic nestalo.

Petr Cabicar z Mačkova se při svých třiašedesáti letech cítí stále plný síly 
a elánu a za nic na světě nechce svět paraglidingu opustit. Právě naopak. 
„Chystám se v brzké době do Mexika nebo Himalájí, kde si létání senzačně 
užiju,“ libuje si Petr Cabicar, „V žádném případě se nechystám na paragli-
dingový „vejminek“, teď to teprve všechno začne. Budu se prostě „udržovat 
v chátrání“, směje se letecký borec z Mačkova, který si v minulosti zalétal 
kromě mateřské vlasti ještě v Bulharsku, Slovinsku, Monaku a Itálii. 

Nejnepříjemnější zkušenost z létání si odnesl ze Slovinska, kde se zatou-
lal do vinice a odnesl tento faktor vyraženým dechem a hnutým kolenem: 
„Tenkrát jsem pochopil, jaké to bylo, když se američtí vojáci snášeli ve 
Vietnamu do bambusu,“ žertuje podnikatel z Mačkova. K lepšímu přidává 
ještě jeden podobný zážitek z „domácích luhů a hájů“: „Jednou jsem to „ 
neukočíroval“ a letěl pouhé dva metry nad povrchem. Tenkrát jsem si má-
lem urazil nohy a donutilo mně to na chvíli vysadit. Po každém takovém 
úletu, kdy nedojde k těžší fyzické újmě, je nejhorší dostat se někam pěšky,“ 
zdůrazňuje čiperný důchodce.

Petr Cabicar začínal se svými vzdušnými výlety v roce 1976 na rogallu. 
Pak následovalo motorové rogallo a od roku 1990 paragliding.

Duo Ivan Beneš a Petr Cabicar se teď hlavně těší na společné lety při 
motorovém paraglidingu. A Blatná s okolím budou mít o senzaci navíc.

                                                       Vladimír Šavrda
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Pronajmu garáž
  u kotelny

tel:608726071

Zemědělství 
Blatná a.s., Če-

chova 32
prodá jedlé 

brambory na 
uskladnění

cena 400,- Kč 
za l q.

Pracovní doba 
Po-Pá  7-15 hod.

Zemědělství Blatná 
a.s. Čechova 32

prodá jedlé brambory 
na uskladnění

cena 400,- Kč za 1 q.
pracovní doba

Po-Pá 7-15 hod.

Tel.: 383422462, 
602493432
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MERHAUT Zdeněk
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�
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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.

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

�

�

�

�

Dynamicky�se�rozvíjející�spole�nost�zam��ená�na�
výrobu�elektronických�sou�ástek�p�ijme�do�pracovního�pom�ru�následující�profese�:�

�� Manuáln��zru�né�pracovnice�do�výroby,�nejlépe�s�praxí�v�podobném�oboru�

�� Technika��ÚSO�v�elektrotechnickém�nebo�strojním�oboru�,�i�absolventa�

Nabízíme�p�íjemné�pracovní�prost�edí�v�p�átelském�kolektivu,�jednosm�nný�provoz�a�možnost�
odborného�r�stu.�Uvítáme�Váš�strukturovaný�životopis�.�

Kontaktní�spojení�:�tel.�371595412,�fax�371595280,�e�mail:��pvelektronic@pvelektronic.com
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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 
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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 hezký byt 2+1, 6.500 Kč.
731 408 939, T. Krátký

KADEŘNICTVÍ STYLE 
Dagmar Schollerová 
mobil: 777 878 292 

listopad 20% sleva na barvení 
prosin 20% sleva na melírování 

leden 20% sleva na střihy 

Boženy Němcové 29, Blatná

Z  několikaletými  zkušenostmi z Velké Bri-
tánie a USA nabízím soukromé lekce 

angličtiny „šité přímo na míru“ dle vašich 
individuálních potřeb (zaměření na

konverzaci, gramatiku, rozvoj slovní zásoby, 
doučování dětí).

Pro děti, studenty i dospělé; jednotlivce 
i skupinky; začátečníky i pokročilé.

Bližší informace na tel.č. 724 558 514.

Hledám ošetřovatelku pro svou matku 
alespoň na 6 hodin denně, dle domluvy. 

Možnost poskytnutí bytu. Zájemci se mo-
hou hlásit na pecovatelka1@atlas.cz
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