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Čtrnáctideník                                                                                                                                     Cena 7,- Kč

OSLAVY 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ

ŠVÝCARSKÝ VÍKEND
ZÁMEK BLATNÁ

11. - 13. ČERVNA 2010
Výstavy, koncerty, hudba, tanec, 
folklor, besedy, filmy, dobrá jídla 

české a švýcarské kuchyně, vína, hry 
pro děti i dospělé, výborná nálada

ZVE VÁS OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 

NOBISCUM HUMANITAS
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 KTUALITYA

SV. JAN Z NEPOMUKU NASTAVUJE 
K LÉTU RUKU – NASTÁVÁ TZV. PODLE-
TÍ (od 16. května)

Sv. Jan NEPOMUCKÝ byl pro naše předky pa-
tronem mostů a ochráncem před povodněmi. Uc-
tívaným českým světcem se stal až v pobělohorské 
době.

JARO vrcholí a pomalu nás začíná připravovat 
na teplé letní počasí a nadcházející léto. Květen 
i červen mohou být ve znamení dešťů, přeháněk 
i bouřek.“Tři májové deště zaplaví celou českou 
zem“, říká jedna z lidových pranostik. „Měsíc 
červen voní deštěm“, říká jiná. Také Vladislav 
Vančura řekl:“  Není bezpečnějšího přírodního 
zákona nad zákon Medardův.“ Jak to bude 
v letošním červnu teprve poznáme, i když květen 
je zatím dostatečně srážkový. A tak si pouze 
přejme, aby Medardův zákon nebyl v letošním 
roce pravdivý.

Jak naši předkové poznávali, že déšť se 
blíží?

- nese-li povětří daleko řeč, je-li slyšet daleko 
zvony, bití věžních hodin, hučení řeky, šum lesa, 
klapání mlýna, křik zvířat

- když se po stavení dýmy válejí – deště to 
znamení

- začíná.li déšť velkými krůpějemi, nebude 
mít dlouhého trvání

- když kouř z komína jíti nechce
- je-li mrtvo o dusno
- když se máslo po povrchu silně rozpouští
- vidle rezaví, déšť se dostaví
- studénka sílí, k dešti se chýlí
- černý les – jistý déšť
- dělají-li  větrem hnané vlny na vodě mnoho 

pěny a když při veslování zůstává za lodí pěnová 
cesta

- velké hromobití, malý déšť
- ranní déšť, ženský pláč a babí tanec, vezmou 

vesměs brzký konec
                              
V příštím čísle vám prozradíme, jak zaručeně 

poznáte, že vás čeká krásný den.
     ----------------------------------------

PRODEJNA „U SV. KATEŘINY“ vás zve 
k návštěvě, nabízí:

- české umělecké řemeslo, také blatenské
- sklo V.Vlasáka z Bělčic dle katalogu na 

objednávku
- dárky pro radost
- grafiku, obrazy
- originální šperky (malované sklo, smalt, 

drátované)
- růžence
- pohledy, mapy, turistické známky, štítky na 

hole aj. drobnosti pro turisty
- starožitnosti pro chalupáře
- výrobky z technického konopí (čaj, pivo, 

mýdlo, semena, čokoláda aj.)
  Zkuste tentokrát dojít až na náměstí Míru!

Eva Fučíková lidové řemeslo

Den otců
2. květnovou neděli mají svátek 

všechny maminky, ale nezapomíná 
se trochu na tatínky? Víte vůbec, kdy mají tatín-
kové svátek?

Den otců se slaví v mnohých zemích světa, ale 
není pevně stanovený den oslav. 

První oslava Dne otců se konala v americkém 
městečku Spokane ve státě Washington 19. června 
1910. Uspořádala ji paní Sonora Smart Dodd na 
počest svého otce, který po smrti její matky vy-
chovával ji a jejích pět sourozenců. V roce 1924 
prezident Calvin Coolidge navrhl ustanovení 
Národního dne otců, jiný prezident - Lyndon 
Johnson – v roce 1966 prohlásil za společný den 
otců třetí neděli v červnu. 

Den otců se slaví i v Německu – na slavnost 
Nanebevstoupení Ježíše Krista (40. den po Vzkří-
šení) a je dnem pracovního klidu. 

V České republice upozornila na možnost 
vzniku Dne otců Síť mateřských center a Liga 
otevřených mužů kampaní „Táta dneska frčí“ 

v roce 2007. V roce 2008 
společně prosadily, aby Rada 
vlády pro rovné příležitosti 
přijala usnesení, ve kterém 
doporučuje vládě iniciovat 
legislativní změny, aby třetí 
neděle v červnu byla vyhláše-
na jako Den otců – významný 
den České republiky. Zatím 

se návrh nepodařilo na vládě prosadit, návrh Dne 
otců je stále přijímán s jistým zlehčením. Kampaň 
„Táta dneska frčí“ našla v mateřských centrech 
odezvu, a tak není třeba čekat na schválení Dne 
otců. Kdo chce, může ho slavit i letos 3. neděli 
v červnu. 

Mateřské centrum Kapřík se rozhodlo podpo-
řit kampaň „Táta dneska frčí“, jejíž cíl směřuje 
k aktivaci otců a posílení role otce v rodině i ve 
společnosti. Mnohaleté období emancipace žen 
způsobilo neoprávněné zastínění role otce a vy-
tvořilo nesmyslné bariéry. Kampaň se stala tradicí 
a poskytuje prostor ke spolupráci matek a otců. 

Dne 13. 6. 2010 můžeme společně s tatínky 
vyrazit na hledání indiánského pokladu.

Přidejte se k nám a užijte si se svými dětmi 
báječné odpoledne. Více podrobností v příštím 
čísle BL.

POZVÁNKA NA
D�TSKÝ DEN

VE VRBN�

III. RO�NÍK NA TÉMA 
SN�HURKA A 70 TRPASLÍK�

V SOBOTU  29. KV�TNA 2010 
NA H�IŠTI VE VRBN� OD 14 HODIN 

PROGRAM:
14:00  VYSTOUPENÍ MAŽORETEK PREZIOSO 

14-16:00  SOUT�ŽE PRO D�TI
14-16:00  VYJÍŽ�KY NA KONÍCH 

14-16:00  SKÁKACÍ HRAD 
16:00 P�EDSTAVENÍ LOUTKOVÉHO DIVADLA 

OB�ERSTVENÍ I HUDBA 
SRDE�N� VÁS ZVOU PO�ADATELÉ –SENIOR CLUB & RODI�E VRBNO & SDH VRBNO
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65. výročí konce války 
a osvobození

Letošní 65. výročí konce války a osvobození se díky letošním akcím 
ve Lnářích - odhalení pomníku před zámkem a hojně navštívená přednáš-
ka na zámku - nese ve znamení připomenutí role Vlasovců při povstání 
v Čechách v květnu 1945.

Osud budoucích „Vlasovců“ byl vlastně zpečetěn dlouho před koncem 
války, v okamžiku, kdy většina z nich jako Rudoarmějci padli do zajetí 
Wehrmachtu. Tím se z nich podle diktátora Stalina stali zrádci, kteří ne-
zaslouží slitování. To nebyly dobré vyhlídky. Vždyť i život vojáků Rudé 
armády, kteří do zajetí nepadli, neměl pro sovětské velení skoro žádnou 
cenu. Životní situace ruských válečných zajatců v nacistických lágrech 
koncem války se stala bezvýchodnou - prakticky neměli šanci - pokud 
je ve zmatku na konci války nezavraždí běsnící nacisti, čekají na ně 
v lepším případě komunistické gulagy. Rozhodli se tedy vystoupit spolu 
s dalšími politickými emigranty proti komunistcké diktatuře - ve spolku 
s diktaturou nacistickou. Ruská osvobozenecká armáda (ROA) byla zalo-
žena na podzim 1944 z iniciativy Himmlera, Hitler nebyl tou myšlenkou 
nijak nadšen. Pražské prohlášení Vlasova z listopadu 1944 obsahovalo 
14 demokratických principů, kterými byla zdůvodněna nutnost boje 
proti Stalinovi. ROA sloužila Němcům zpočátku spíše jako propaganda 
než skutečná vojenská síla. Ale na jaře 1945 vstoupily bojové jednotky 
Vlasovců do Čech po ústupu ze Slezka, kdy na Odře měly na poslední 
chvíli pomoci Wehrmachtu zastavit ruský postup na západ. Vojáci ROA, 
směřující už západním směrem do amerického zajetí, se na volání praž-
ského rozhlasu z prostoru mezi Berounem a Hořovicemi vracejí  6.5. do 
Prahy. Zásah těžce vyzbrojených jednotek ROA proti jednotkám SS, které 
hodlaly srovnat město se zemí, významně pomohl pražskému povstání . 
Přitom rozhodnutí o vystoupení ROA proti německé armádě v Praze učinil 
ne přímo generál Vlasov, který z počátku váhal, ale velitel první divize 
ROA, generál Bunjačenko. Tím vlastně Prahu zachránil. Na Olšanských 
hřbitovech je památník 187 vojáků ROA včetně 2 jejich generálů (možná 
tam leží i ti vojáci, které zraněné zanechala ROA v pražských nemocnicích 
a které později ubili rudoarmějci) . Ale podle scénáře komunisty ovládané 

České národní rady musela Prahu „osvobodit“ Rudá armáda - ROA nenašla 
v ČNR očekávanou podporu. Komunista Smrkovský tam opakovaně zdů-
raznil, že boj vlasovců v Praze je vlastní záležitost těchto jednotek. Vztah 
mezi ČNR a vlasovci vyvrcholil hádkou mezi Smrkovským a velitelem 
Antonovem. „Jste pro nás stejní nepřátelé jako Němci,“ křičel Smrkovský. 
7. 5. Německo v Remeši kapituluje, veškeré nepřátelské akce mají být 
ukončeny do půlnoci 8.5. Jednotky ROA opoštějí Prahu v noci ze 7.na 
8.května. Odpoledne 8.5. podepisuje německý generál Toussaint v ČNR 
příměří, povstalci propouštějí internované a Němci (až na výjimky) opuštějí 
8.5. Prahu. 9.5. ráno vstupuje do Prahy Rudá armáda. Vlasovci odbočují 
z plzeňské silnice přes Příbram, po cestě pomáhají povstalcům, zapojí se 
nakonec i do poslední bitvy války v Evropě u Slivence.

Jednotky ROA se snaží uniknout před postupujícími Rusy, chtějí se 
jako celek vzdát 3. US Armádě generála Pattona. Vlasov počítal, že tak 
by mohl získat výhodné podmínky kapitulace - bez repatriace. Věřil, že 
američané naleznou pro jeho protisovětské aktivity pochopení a že oce-
ní význam ROA pro budoucí konflikt demokratických západních zemí se
sovětskou diktaturou. V americkém velení ale tehdy patrně převážil zájem 
udržet dobré vztahy se Stalinem.  Cesta jednotek ROA končí v okolí Lnář. 
Generál Vlasov  jedná 8.5.s Američany v Plzni, odmítá jejich nabídku, 
aby se sám zachránil a jede sdílet osud se svými vojáky. Na vpuštění do 
lnářského zámku čeká 11.5. prý řadu hodin. Je spolu se svým doprovodem 
zajat 12.5. příslušníky NKVD na hrázi rybníka v okolí Lnář při své cestě 
do Horažďovic. Jen malá část vojáků ROA unikne, většina z nich skončí 
v sovětských rukách. Znamená to pro ně v lepším případě mnohaletý 
pobyt v gulagu. Pro mnoho z nich smrt. Vlasov je krutě mučen a pak veřej-
ně oběšen v Moskvě v roce 1946.  Smutné je, že řada vlasovců byla přitom 
sovětům předána, třebaže byli zadrženi američany. Jen někteří američtí 
důstojníci s antikomunistickými vlasovci cítili a nechali je po skupinkách 
uniknout do americké zóny. Většina z těchto šťastných se nakonec přes 
Lichtensteinsko dostala do Argentiny.

Cesta jednotek ROA skončila před 65 lety tady, na Blatensku. Proto 
tedy pronikají „Vlasovci“ i na stránky BL. Dost pozdě na to, aby byly 
vzpomínky pamětníků a příběhy z konce války čerstvé a a daly se ověřit 
z více zdrojů. Ale přesto prosím, předejte je  - třeba ve lnářském zámku, 
nebo do BL.

Zdeněk Malina

Blatnou letos navštívil z velvyslanectví USA Major Matthew Kime.
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Program na květen 2010
Pravidelný program

PO:    8:30  - 11:30 program  9:00 – 10:30 
         15:15 - 16:00 Kapříkova flétnička

ÚT: 8:30 - 11:30 děti 0 - 12 měsíců (cvičení pro mimi 
              10:00 - 10:30)

         14:30 - 15:30 hodin – Šikovné ploutvičky

ST:    8:30  - 11:30 program 9:00 – 10:30 
         15:00 - 17:00 volná herna (pro děti do 6 let)

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

Předběžný program na pondělí a středy
17.5. – Papírová mozaika
19.5. – Hrajeme si na žabičky
24.5. – Zvířátka z ruliček
26.5. – Návštěva MC Pampeliška Březnice (info o dopravě v MC)
31.5. – Minioslavička Dne dětí 

Připravujeme:
úterý 1. června – od 15.00 hod. – oslava Dne dětí 
na zahradě u MC 
neděle 13. června – Hledání indiánského pokladu – den 

pro táty (dědy/strýčky) – oslava Dne otců

- Máte doma nevyužité, ale funkční a zachovalé hračky?
Věnujte je, prosím, dětem do MC Kapřík

 - více na www.mckaprik.estranky.cz

Ing. Jaromír Talíř

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která po-
skytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc 

sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
 Více na  www. diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE

H U M A N I T Á R N Í   S B Í R K U
 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky 
    látek)
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky-vše nepoškozené
 Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
 Obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce 
– z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :

dne:     24.5. 2010

čas:    09.00 – 17.00 hod.

místo:   Areál Steka Blatná (vchod z ulice Na Tržišti)

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203
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Padesátý den po zmrtvýchvstání Páně slaví křes-
ťané svátek Seslání Ducha svatého- Letnice.

Letos připadají na neděli 23. května.
Ve Starém Zákoně židovské letnice byly svát-

kem díkůvzání za úrodu, obětováním prvotin z plo-
dů země a výročím uzavření smlouvy mezi Bohem 
a Izraelem na Sinaji s převzetím Desatera. 

Duch svatý je věčný Bůh s Otcem a Synem. 
Spasitel Ježíš jej nazval Utěšitelem: ,, A já budu 
prosit Otce a jiného Utěšitele dá vám, aby s vámi 
zůstával na věky , Ducha pravdy. Utěšitel pak Duch 
svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás 
naučí všem věcem a  připomene vám všecko, co 
jsem vám mluvil.“(J 14,26).

Tajemná je působnost Ducha sv. Proto mu 
dává Písmo svaté a církev různá jména, vyjadřuje 
jeho činnost a působení různými obrazy a podo-
benstvími.

,,Když přišel den Letnic, byli všichni apoštolové 
pohromadě na jednom místě. Tu povstal náhle z ne-
be hukot, jako když táhne silný vítr a naplnil dům, 
kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, 
které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. 
Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali 
mluvit různými jazyky, jak jim dával promlouvat 
Duch.“ (Sk. ap. 2,4).

Působení Ducha svatého se přirovnává k větru, 
ohni, oleji (olivový) a zobrazuje se jako holubice.

Vítr- vane jak chce, nedá se zadržet, působí 
velkou silou, kácí stromy, čistí vzuch, přináší mraky 
a úrodný déšť. Duch svatý vane nejen do života 
církve, národa, ale i do života jednotlivců.

Svatodušní svátky- Letnice
Oheň - hřeje, svítí, uchvacuje, taví, čistí a po-

vzbuzuje. Ve způsobě ohnivých jazyků sestoupil
Duch svatý na apoštoly, aby jim udělil dar vý-

mluvnosti a výřečnosti.
Holubice - po potopě přinesla Noemovi zelenou 

ratolest na znamení míru a pokoje. 
Protože holub nemá žluč, byla holubice symbo-

lem čistoty, lásky a nevinnosti. Jan křtil v řece Jor-
dánu a když pokřtil i Ježíše,ten se modlil a otevřelo 
se nebe a Duch svatý sestoupil na něj jako holubice 
a z nebe se ozval hlas:,, Ty jsi můj milovaný Syn, 
tebe jsem si vyvolil.“ ( Lk 3,22).

Olej - je pokrm, léčí, hojí rány, svítí se jím. 
Olej znamená hojnost, radost a štěstí. Proto již ve 
Starém Zákoně byli obřadně mazáni olejem kněží, 
proroci a králové.

Seslání Ducha svatého je dovršením Kristova 
vykupitelského díla, uskutečňuje a shromažďuje se 
společenství věřících u eucharistického stolu (mše 
sv.), který je zpřístupněn všem lidem.

Použitá literatura:
časopisy Svatá Hora, Světlo

Marie Kýčková

Dnes téměř devadesátiletý lnářský rodák 
František Štrencl, který tráví podzim svého života 
v Blatenském domě pro seniory, si uchoval cenné 
vzpomínky na průběh bouřlivých květnových 
dnů roku 1945 v rodné obci. V živé paměti má i 
příslušníky vlasovovy armády, kteří se ve Lnářích 
tehdy pohybovali.

František Štrencl nikdy nezapomene na to, jak 
se na Lnářském zámku osobně setkal s generálem 
Vlasovem. A to hned dvakrát. „Po mém útěku 
z nucených prací v Německu jsem byl krátce před 
ukončením války přidělen pracovním úřadem 
na místní pilu. Tenkrát jsem byl pětadvacetiletý 
mladík“, vrací se do minulosti starý pán , „ Mistr 
mně jednou poslal na zámek, abych tam něco 
vyřídil. Na nádvoří mně oslovil  americký voják. 
Protože jsem neuměl anglicky, domlouvali jsme 
se spolu částečně německy, částečně rukama a za 
chvíli už mně voják vedl do prvního patra, kde se 
nacházely zámecké pokoje pro hosty. Zaklepal na 
první dveře. Dveře se otevřely a z pokoje vystou-
pil vysoký muž v  uniformě- generál Vlasov. Já 
jsem ovšem tehdy vůbec netušil, koho mám před 
sebou. Bylo mi naznačeno, abych neznámého do-
provodil po zámeckých chodbách a zase se s ním 
vrátil k jeho pokoji, což jsem učinil. Když jsem 
pak vyřídil svoji pracovní záležitost, byl jsem 
americkým vojínem požádán znovu o doprovod 
zámeckého hosta interiéry Lnářského zámku. Před 
rozloučením mi generál Vlasov přátelsky poklepal 

na rameno a řekl lámanou němčinou: „Guth mann- 
dobrý muž!“ Po čase jsme s publicistou Ouzkým 
pracovali na knize o vlasovcích, kde využil i mého 
vyprávění. Při té příležitosti mi ukázal fotografii 
generála Vlasova. Já jsem překvapeně zvolal: 
„S ním jsem se setkal!“ A tak teprve s časovým 
odstupem jsem se dozvěděl, koho jsem v květnu 
roku 1945 provázel po Lnářském zámku!“

František Štrencl si dnes už nepamatuje, kde se 
ve vsi vzala zpráva o zatčení generála Vlasova so-
větskými vojáky. Ale najednou se rychlostí blesku 
roznesla a bylo jí všude plno. „Mělo to proběhnout 
takto: americký džíp převážel generála Vlasova ze 
zámku do nedaleké obce Pole, kde měli zámořští 
osvoboditelé svůj hlavní štáb. Na křižovatce za 
hrází rybníka pod dnešním tchořovickým letištěm 
ale džíp obklíčili rudoarmějci a generála se zmoc-
nili ,“oživuje pamětník starou historickou událost 
(Tato verze poněkud nabourává tu oficiální, podle 
které byl generál Vlasov vydán Američany So-
větům dobrovolně a po dohodě. Sovětští vojáci 
v tomto prostoru neměli vůbec co dělat, jejich 
stanoviště se nacházelo u obce Březí!)

František Štrencl se tehdy také osobně  ve 
své chalupě setkal s jedním vojákem Vlasovovy 
armády: „Vracel jsem se z práce domů a tam jsem 
uviděl v kuchyni na kanapi sedět mladého kluka 
s pistolí na klíně. Mohlo mu být asi tak jako mně. 
Vlasovec brečel, že k rudoarmějcům nepůjde, že 
se radši zastřelí. Musel jsem ho dlouho utěšovat, 

než se mi ho podařilo přesvědčit, aby mi tu pistoli 
odevzdal. Daroval jsem mu civilní oblečení. Když 
se převlékl, poradil jsem mu, aby se vydal směrem 
na Blatnou k Američanům, hlavně aby nechodil 
zpátky na Zahorčice a Březí, tam že jsou Rusové. 
Odešel a nikdy už jsem ho neviděl.“

Zkáza Vlasovovy armády je dostatečně veřej-
nosti známa. Velitel byl po svém zajetí uvězněn, 
odsouzen k trestu smrti a popraven. Většinu 
jeho lidí stihl podobný osud, ostatní skončili 
v sovětských koncentračních táborech. Transport 
zajatých vlasovců probíhal také přes lnářskou 
lokalitu. František Štrencl ho viděl na vlastní oči 
a tím pohledem byl dost otřesen: „Sověti vezli 
zajatce na korbách nákladních aut přes naši obec 
směrem na Zahorčice na svá stanoviště. Vlasovci 
museli na korbách stát, namačkaní jeden přes 
druhého jako dobytek a ne lidi. Vzpomínám si, 
že svými šedivými obličeji a dlouhými plášti mi 
připomínali mrtvoly! Po uplynutí zhruba tří hodin 
se nákladní auta vracela od Zahorčic zpět přes 
Lnáře- ovšem už prázdná!“

Soudu dějin nikdy nikdo neunikne, historická 
pravda si vždycky najde nakonec cestu na denní 
světlo. Velkou měrou jde o zásluhu pamětníků, 
kteří se nebojí poskytnout svá svědectví pro       
spravedlivé vyrovnání se s minulostí. František 
Štrencl je jedním z nich.

Vladimír Šavrda

Pamětník František Štrencl před 65 lety osobně provázel generála 
Vlasova interiéry lnářského zámku
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Účastníky Ústředního kola 44. ročníku Biologické olympiády letos hostila 
Březnice. Ve dnech 3. – 7. května sem zavítalo 36 nejlepších soutěžících 
krajských kol z celé republiky.

Akce se konala ve spolupráci s  Vyšší odbornou školou a Střední 
odbornou školou Březnice (VOŠ a SOŠ Březnice). Záštitu nad ní převzal 
hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath, starostka města Břez-
nice paní Jana Krajmerová a ředitel Sekce ochrany přírodních zdrojů 
Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise v Bruselu 
doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D.

Kolektiv autorů pod vedením Mgr. Petra Jedelského z Univerzity Kar-
lovy v Praze Přírodovědecké fakulty připravil pro soutěžící úlohy na téma 
„Mnohobuněčnost“. V teoretické části bylo jejich úkolem zodpovědět ve 
stanoveném časovém limitu otázky testu všeobecných biologických vědo-
mostí a určit vybrané přírodniny rozdělené do tří skupin – botanické, zoo-
logické a speciální.  Část praktická zahrnovala práci v terénu a v laboratoři. 
Terénní úloha byla situovaná do bezprostředního okolí Březnice. Soutěžící 
v ní plnili úkoly vázané na člověkem utvářenou krajinu. Dále zpracovávali 
tři laboratorní úlohy. Odborná porota zasedala v čele s doc. PaedDr. Janem 
Farkačem, CSc., předsedou Ústřední komise Biologické olympiády z Fakulty 
lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Soutěžní program 
vhodně doplnily kulturní, vzdělávací a sportovní akce.

Absolutním vítězem soutěže se stal Jan Smyčka z Gymnázia Kladno, 
náměstí Edvarda Beneše, jenž získal 142,5 bodů z možných 200. S rozdílem 
jednoho bodu se na místě druhém umístila Jana Faltýnková z Gymnázia 
Lipník nad Bečvou, Komenského sady. Místo třetí s bodovým ziskem 133,5 
vybojovala Jitka Tuková z Gymnázia Luďka Pika Plzeň, Opavská ulice. 

Úspěšnými řešiteli úloh ústředního kola se stali soutěžící na místě 1. až 14., 
resp. všichni, kteří získali 60% a více bodů. Právě k nim směřují nabídky 
řady děkanů českých vysokých škol s přírodovědným zaměřením v podobě 
možnosti přijetí ke studiu vybraných oborů bez přijímacích zkoušek.

Také tentokrát bylo uděleno několik dílčích cen. Cenu Jana Stoklasy za 
nejlepší řešení „testu všeobecných biologických znalostí“ věnuje Univerzita 
Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta a získal ji Jan Smyčka. 

Cenu náměstka MŽP ČR za nejlepší řešení části „určování přírodnin“ 
si odnesl Václav Nuc, student Gymnázia České Budějovice, Jírovcova 
ulice.

Cena Nadačního fondu J. Heyerovského za nejlepší řešení úloh „prak-
tické části“ bude již tradičně předána při slavnostním ceremoniálu v prosinci 
letošního roku v Praze a přináleží Jitce Tukové. 

Cenu poroty za nejlepší řešení „terénní úlohy“ si vybojovala Lenka 
Čurnová z Gymnázia České Budějovice, Jírovcova ulice.

Slavnostní zakončení a vyhlášení výsledků soutěže probíhalo ve Spo-
lečenském sále VOŠ a SOŠ Březnice a bylo spojeno se společenským 
večerem. Vítězové přijali osobní gratulace a ceny z rukou PaedDr. Milana 
Němce, radního pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Středočeského 
kraje, paní Jany Krajmerové, starostky města Březnice, RNDr. Fran-
tiška Pelce, ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Ing. Petra 
Zasadila, Ph.D., prorektora pro pedagogickou činnost České zemědělské 
univerzity v Praze.

Biologická olympiáda je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu 
a z biologie určená žákům základních a středních škol. Každoročně ji vyhla-
šuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Organizačním zajištěním 
je pověřena Česká zemědělská univerzita v Praze. Odborným garantem 
a řídícím orgánem je Ústřední komise Biologické olympiády.

Vítěz ústředního kola postupuje přímo do mezinárodní soutěže. Složení 
celého reprezentačního týmu bude známo dne 28. 5. 2010 po skončení pří-

Biologická olympiáda vyvrcholila 
ústředním kolem

Taneční klub 
Kristýny Strnadové

Taneční klub Kristýny Strnadové byl v roce 2009 rozšířen o nejmenší 
taneční páry ve věku 5 až 7 let. Poprvé se představili na Blatenských hudeb-
ních slavnostech dne  7.5.2010 s polkou na písničku Škoda lásky.

pravného výběrového soustředění, do nějž se kvalifikovalo prvních dvanáct
soutěžících. 

21. ročník Mezinárodní biologické olympiády proběhne ve dnech 11. 
– 18. 7. 2010 v korejském městě Changwon.

Informace:
www.biologickaolympiada.cz

Ing. Helena Božková
helenabozkova@seznam.cz

Sekretariát Biologické olympiády
Olga Králíková

tajemnice ÚK BiO
Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchdol

Tel.: 224 382 018 Mobil: 737 840 647
E-mail: kralikova@rektorat.czu.cz
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Lnáře - Tato obec je stěžejním prvkem v kapitole o pohybu armády 
generála Vlasova po českém území. Přestože právě zde se naplnil její hořký 
konec a skončila její role ve 2. světové válce, ve Lnářích až do letošního 2. 
května neexistovala žádná hmotná připomínka o pobytu generála Vlasova 
a jeho vojáků v této lokalitě v květnových dnech roku 1945.

Nyní už existuje. Mezi lnářskou tvrzí a přilehlým zámkem byla tuto ne-
děli odpoledne před zraky několika desítek diváků odhalena pamětní deska, 
zasazená do kamene, připomínající dva dny strávené generálem Vlasovem 
v zámecké budově a jeho následné zajetí příslušníky Rudé armády na hrázi 
místního rybníka. Historický dluh vůči válečné osobnosti byl tak konečně 
smazán. „Pravdou je, že zdejší občané v řadě případů s tímto krokem ne-
souhlasí, protože pokládají generála Vlasova za kontraverzní postavu“, říká 
lnářská starostka Stanislava Mašková, „Historie ale musí být celistvá. Také si 
myslím, že když se všem vysvětlí historické souvislosti, lidé to pochopí.“

Výrobu pietního díla zaplatil ze svého rozpočtu lnářský Obecní úřad. 
Hodnota zakázky byla vyčíslena na necelých 14 000 korun. Pamětní deska 
a opracovaný kámen vzešly z dílny firmy „Kamenictví Honzík“ z Chrástu
u Březnice. Podnět a prvotní nápad vzešel od místního správce tvrze a ze-
vnitř Vojenského historického ústavu se sídlem v Praze. „Tomu předcházel 
cyklus přednášek o významných osobnostech, spojených s naší obcí“, dodává 
Stanislava Mašková.

Mezi přítomnými byla značná část dříve narozených jedinců, kteří 
pobyt vlasovců ve Lnářích zažili. „Mně bylo tenkrát osm let“, vypovídá 
třiasedmdesátiletý muž z blízkých Kasejovic, který si nepřál zveřejnění 
svého jména, „Jako kluci jsme se tady s nimi setkávali a sbírali jsme po nich 
různé předměty. Když se například propadla na mostě jejich pojízdná dílna, 
ještě několik dnů poté jsme vytahovali z vody kladiva, hřebíky a podobně. 
Pamatuji si je moc dobře- jejich zbraně, německé šatstvo, vozy tažené koňmi 
po celém okolí.“Proti pamětní desce jako upomínce na generála Vlasova 
žádné výhrady nemá: „Ale jeho roli ve 2. světové válce nejsem schopen 
objektivně posoudit“, podotýká.

Pětaosmdesátiletý Josef Jančar z Blatné má v tomto ohledu zcela jasno: 
„Já tuto iniciativu zcela vítám a jsem za ni rád. Generál Vlasov si rozhodně 
trvalou upomínku zaslouží, vždyť to byl on a jeho lidé, kteří před 65 lety 
zachránili Prahu od nacistů, ne Rudá armáda. A pak- je všeobecně známo, 
že po příjezdu Němců do ruských oblastí byli tito místním obyvatelstvem 
vítáni jako osvoboditelé ze stalinského područí.“ Josef Jančar si při této 
příležitosti připomněl i staré časy, kdy z Blatné jezdil na kole ve výroční dny 
osvobození do Lnář k pomníku americké armádě, kam se i letos zástupci 
obce vydali položit kytice a věnec a uctít světlou památku zámořských hr-
dinů, kteří Lnáře osvobodili. Josef Jančar a všichni ostatní vlastenci, kteří 
se sem vydávali v dobách komunistické diktatury, ovšem značně riskovali, 
protože tehdy byla účast na takovém pietním shromáždění chápána soudruhy 

Před lnářským zámkem byla veřejnosti představena pamětní 
deska, připomínající pobyt  generála Vlasova v obci před 65 lety

jako bezmála protistátní činnost. „Viděl jsem na těchto shromážděních řadu 
estébáků i příslušníků Veřejné bezpečnosti v civilním oblečení“, vzpomíná 
blatenský pamětník , „Ale nikterak jsem si z nich těžkou hlavu nedělal. Nikdy 
jsem nebyl nikterak šikanován, ale je pravda, že na mě byl veden spis. To 
jsem si zjistil po listopadu 1989. Později byla tato složka skartována.“

Hned po odhalení pamětní desky následovala v zámeckém sále beseda 
s Mgr. Tomášem Jaklem z pražského Vojenského historického ústavu. Pietní 
program uzavřely slavnostní proslovy a položení věnců u pomníků americké 
armády a lnářských občanů, padlých v 1. světové válce.

Vladimír Šavrda

Voják v dobové uniformě vedle čerstvě odhalené pamětní desky.

Po nejmenších tanečních párech diváci viděli čaču a mambo v provedení 
starších párů.

Na Blatenských hudebních slavnostech poprvé vystoupily i mažoretky 
minikadetky Dany Strnadové se skladbou Večerníček.
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Výstava „Našim maminkám“
V úterý 4. května 2010 byla na ZŠ Blatná, Holečkova zahájena za účasti 

pozvaných hostů zastoupených paní krajskou radní RNDr. Krejsovou, mís-
tostarostou Města Blatná, vedoucí odboru školství, ředitelkami blatenských 
MŠ, zástupkyní ZŠ JAK Blatná prodejní výstava věnovaná nadcházejícímu 
svátku matek. Žáci a žákyně několik týdnů intenzivně tvořili a vytvářeli pod 
vedením všech pedagogů školy unikátní výrobky a malá umělecká dílka. 
Hlavním důvodem pro jejich vytrvalou a náročnou činnost byla  motivace, 
že jejich díla budou dělat radost nejenom jejich maminkám, ale i maminkám 
jiných dětí.

Pro pozvané hosty i své rodiče si také připravili pestré vystoupení za-
končené tancem ve stylu country, které za  velké účasti návštěvníků sklidilo 
obrovský ohlas a uznání. Velkou radost by nám ale především udělalo to, 
že se našim dětem a jejich snažení dostane náležitého ocenění od široké 
veřejnosti.  

Mgr. Radka Kocúrová 
ředitelka ZŠ Blatná, Holečkova 1060

Posezení s paní radní.

Pozvaní blatenští hosté.

Zájem rodičů byl obrovský.

Blatenský fest bude mít 
dvě scény

Blatenský fest se nám pomalu rozrůstá. Nejenže je festival dvoudenní, ale 
letos přibude také druhá scéna. 25. a 26. června 2010 se tak na dvou pódiích 
budou střídat skupiny domácí, přespolní i zahraničnÍ.

Podrobnosti příště.

OTVÍRÁNÍ A ČIŠTĚNÍ 
STUDÁNEK VE VRBNĚ

Ve Vrbně se koná každoročně spousta akcí, ale letos jsme vymysleli akci 
novou – Otvírání a čistění studánek. V sobotu 24.4.2010 na zahradě u hostin-
ce, kde program začínal, se sešlo asi 60 dětí a dospělých. Paní Račanová ze 
Záchranné stanice živočichů Makov přivezla dvě krásné sovy, sovu pálenou 
a sovici sněžnou a zajímavě vyprávěla o záchranné stanici a o zvířatech. Děti 
si poté sovičku mohly dát na ruku a vyfotit se s ní. 

Následovalo povídání o vodě a studánkách a dozvěděli jsme se, jak je 
nejlépe vyčistit, abychom pomohli a ne uškodili. Tyto informace podával 
Ing. J. Vlček z odboru ŽP Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Poslední částí programu na zahradě byla pohádka o studánkové víle, kte-
rou četla paní Kiliánová a 4 moc šikovné děti hrály vílu, holčičku a skřítky. 
Děti pohádka zaujala, protože tam bylo opravdu ticho…

Po pohádce děti dostaly materiály a úkoly, které měly plnit cestou ke 
studánkám. Studánky k vyčištění byly 2, takže každý si vybral kam chce jít 
a šli jsme. Přírodovědné úkoly, které děti plnily cestou, nebyly jednoduché, 
ale děti to zvládly moc dobře.

Došli jsme se studánkám, vyčistili jsme je a na děti čekala odměna od stu-
dánkové víly. Cestou zpět děti nasbíraly přírodniny, aby vytvořily studánku. 
Poznáte tam děti svojí přírodninu? Studánka se Vám moc povedla!

Počasí nám přálo, bylo slunečné odpoledne, vyčistili jsme 2 studánky 
a jedna studánka je díky sponzorům i zrenovovaná. Děkujeme všem za účast 
a těšíme se na další akce.

Více fotografií si můžete prohlédnout na www.kadov.net
Děkujeme spolupracujícím organizacím a sponzorům: Obec Kadov, 

Záchranná stanice živočichů Makov (www.makov.cz), Pokrývačství K. 
Prachař (renovace studánky), odbor ŽP města Blatná, odbor ŽP krajského 
úřadu plzeňského kraje, sdružení Tereza, Hydrobiologická stanice  PF UK 
(rozbor vody).

Rodiče Vrbno a Senior klub Vrbno

Obrázek 1 se sovou pálenou
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Obrázek 2 studánka vytvořená dětmi z přírodnin

Obrázek 3 studánka po vyčištění                          

Na jednom ze lnářských stavení za mostem ve směru na Zahorčice, kde se 
říká „Na Malé straně“, připomíná pamětní deska událost z května 1945, kdy 
zdejší občané odvážně vlastními těly zastavili pohyb německých transport-
ních vozidel. Podrobnosti líčí poslední žijící účastník této akce- dnes bezmála 
devadesátiletý František Štrencl: „Byl jsem doma, když se venku na silnici 
ozval neobvyklý hluk. Vyhlédl jsem ven a spatřil polopásové monstrum a za 
ním dvě nákladní auta. Povídám si: „Krucifix, tohleto jsou Němci!“ Maminka
mně varovala, abych nechodil ven, že mně zastřelí, ale já jsem přesto vyběhl 
před náš domek. Náš soused mně následoval s puškou v ruce. Došli jsme 
až do zatáčky a já mu nato říkám: „Neblázni, zahoď tu pušku!“ Naštěstí 
mně poslechl a zbraň ukryl na zahradě vedlejší chalupy. Jak jsme se blížili 
k Němcům, zpozoroval jsem, že se jedná o samé starší muže. Zatím se na 
místo seběhli další lidé z „Malé strany“, popadli klády, které jsme používali 
při výlovu rybníka a zahradili jimi silnici, aby se vozidla nemohla pohnout 
kupředu. Já jsem prostředkem cesty šel dál vstříc německým vojákům a tu si 
všimnu, že stejným směrem běží sovětský partyzán Ivan (Tento partyzán se 
spolu se svým dalším druhem dlouhodobě ukrývali před nacisty na lnářské 
pile. Kromě Františka Štrencla o nich věděli jen další dva spolehliví lidé. 
Riskovali tak smrt za napomáhání nepřátelům říše). Ivan se vyřítil naproti 
řidiči opancéřovaného transportéru. Ten když viděl Rusa, rychle vyndaval 
zásobník z kulometu. Partyzán rychle otevřel veškerá dvířka u transportéru 
a jal se s řidičem o kulomet přetahovat, až mu ho vytrhl z rukou. Pak si 
všiml, že v kabině leží na zemi bedýnka s ručními granáty. Okamžitě ji 
vytáhl ven a tím byla posádka transportéru odzbrojena. Mezitím jsem tam 
došel i já a ptal se vojáků, kam jedou. „Domů!“, zněla odpověď. A pak 
prosili, abychom jim dali napít, že mají strašnou žízeň. „Máte zbraně?“, 
otázal jsem se. „Nemáme, jen dvě pušky bez nábojů“, říkali. Bylo mi jich 

Německá vozidla v květnu 1945 přes most ve Lnářích napoprvé 
nepřejela. Cestu jim zkřížili odhodlaní obyvatelé obce

docela líto- nešlo o žádné krvežíznivé esesáky, ale o poslední říšské vojíny 
okolo padesáti let, které Hitler vyhnal na bojiště. Otevřel jsem tedy vrata 
sousedního stavení, kde byla studna a pumpoval jsem vodu do kýble. Majitel 
studny na mě zaútočil vidlemi, ale pak se zklidnil a schoval se do maštale. 
Vojáci seskákali z korb a hltavě pili. Jeden z místních chlapů s partyzánem 
Ivanem sedli k řízení a už za zklidněné atmosféry dopravili německá vozidla 
do středu obce, kde se o další postarali američtí vojáci.“

Přestože se tato nebezpečná situace obešla bez jakéhokoliv incidentu 
a nikomu se nic nestalo, nakonec si květnové události vyžádaly ve Lnářích 
jednu oběť. Onou obětí se stal lnářský mlynář František Havlík. „Havlík 
tenkrát vytáhl ze stodoly motorku a jel spolu s partyzánem Ivanem naproti 
osvobozeneckým oddílům. Vzali si i československou vlajku. Na vojenskou 
kolonu skutečně narazili, jenže to byli příslušníci SS, kteří na ně začali pálit 
ze zbraní. Mlynář Havlík dostal plný zásah do těla a mrtvý se i s motorkou 
svalil u silnice. Partyzán Ivan životem vyvázl- skulil se ze stráně dolů a zů-
stal nezraněn“, vypráví František Štrencl. Velmi těžce nese, že se podle jeho 
soudu nevěnuje pozornost právě domácím lidem, kteří před 65 lety ve Lnářích 
riskovali a projevili mimořádné vlastenectví a statečnost: „Kdybych o nich 
nemluvil já, tak se vůbec nic neví. Proč? Třeba i mlynář Josef Kohout- jako 
vůbec první člověk ve Lnářích vyvěsil americkou vlajku nad svým mlýnem,“ 
rozhořčuje se pamětník. Jak se lnářští třeba zrovna mlynáři Josefu Kohoutovi 
odvděčili? Místní komunisté  ho doslova uštvali k smrti.

Naproti tomu podle jeho dalšího svědectví lnářští kolaboranti , tzv. „vlaj-
kaři“, všichni do jednoho ušli spravedlivému trestu. A možná právě oni se 
stali po roce 1948 nejhorlivějšími z horlivých komunistických fanatiků ve 
Lnářích.             

    Vladimír Šavrda

PŘEDVOLEBNÍ SETKÁNÍ S KANDIDÁTY ODS 
DO PARLAMENTU ČR

B l a t n á ,  t ř .  J .  P.  K o u b k a
p á t e k  2 1 .  5 .  2 0 1 0

v e  1 4 . 0 0  h o d i n
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Pátek. Den, kdy školáci netrpělivě vyhlížejí 
příchod víkendového volna. Nejraději by co 
nejdříve opustili školní lavice a odpočinuli si od 
svých povinností. Když na takový pátek připadne 
datum 30. dubna, může být tento den zpestřen za-
jímavou akcí a školní úkoly mohou být nahrazeny 
příjemnou zábavou. A když ještě ke všemu vyjde 
krásné počasí, nic už nestojí v cestě připravova-
nému veselí, byť i ve školním prostředí. 

Na naší škole jsme pro žáky uspořádali 
čarodějnický maškarní rej. Název vysvětlím. 
V ranních hodinách se na školním hřišti objevil 
celý pedagogický sbor v čarodějnických převle-
cích. Tamtéž se také shromáždili místní školáci 
v zajímavých a mnohdy nápaditých maskách. 
Celá akce začala prvními písněmi v diskotékovém 

stylu. Nechyběla ani tradiční „mašinka“. Většina 
přítomných se aktivně zapojila do tanečního 
veselí. Po několika hitech dostali všichni na krk 
svoji vlastní kartičku, na kterou měli posbírat 
nálepky při úspěšném plnění čarodějnických 
úkolů, které pro ně byly připraveny ve školním 
areálu. Každé stanoviště měla na starost jedna 
čarodějnická bytost.

Jaké úkoly museli všichni plnit? Na prvním 
stanovišti se všichni členové čtyřčlenného druž-
stva pokoušeli úspěšně a bezpečně prolézt hořícím 
čarodějnickým kruhem. Jelikož sršící plameny 
byly vytvořeny z krepového papíru, nikdo nebyl 
popálen ani jinak zraněn. Druhý úkol předpo-
kládal úspěšné zvládnutí umění zametat čaroděj-
nickým koštětem. Nebylo jednoduché posunovat 
tímto nástrojem po určené dráze připravený 
předmět. Ale podařilo se. Na třetím stanovišti 
byl připraven nefalšovaný čarodějnický let na 
koštěti. Na připravené dráze bylo nutno jednotli-
vé překážky přeletět, proletět, nadletět, podletět 
i obletět. Z koštěte nikdo nespadl, protože dostalo 
bezpečnější podobu obyčejné koloběžky. Kdo do-
káže úspěšně zamířit a trefit se červy do otevřené
čarodějnické tlamy? Odpověď na vyřčenou otázku 
dalo snažení na čtvrtém stanovišti. Mimochodem, 
céčkovými červy. Úspěšné splnění pátého úkolu 
dávalo možnost si na vlastní kůži vyzkoušet útra-
py nejznámějších čarodějnických zajatců, Jeníčka 
a Mařenky. Mařenka se pokoušela se zavázanýma 
očima přes připravené mříže nakrmit lžičkou 
z misky svého Jeníčka. Byl to úkol nadmíru zají-
mavý a veselý. Na šestém stanovišti musel každý 

uchopit několik různých lidských kostí a trefit
s nimi poletující netopýry, věrné čarodějnické 
průvodce. Sedmý úkol byl určen pouze pro ty 
nejstatečnější. Vlézt dovnitř do čarodějnického 
doupěte totiž předpokládá opravdu značnou část 
odvahy. Mezi všemi nástrahami bylo ještě ke 
všemu třeba nalézt a z doupěte vynést hadí vejce. 
Většině soutěžících se to nakonec opravdu podaři-
lo. Po absolvování všech náročných úkolů se pak 
mohli téměř všichni pyšnit potřebnými nálepkami 
na svých zaplněných kartičkách.

Jednotlivé soutěže byly prokládány dalšími 
diskotékovými písněmi, při kterých se na školním 
plácku vesele tančilo. Do zajímavého programu 
byl vsunut další nepostradatelný bod související 
s daným dnem. Byla zapálena připravená hrani-

ce, na které skončila svůj bídný 
život zlá čarodějnice. K čemu se 
dále může ohniště využít? Samo-
zřejmě k opékání buřtů. I na to 
také došlo.

Po splnění všech úkolů a po 
doznění posledních tónů diskoté-
ky byl celý úspěšný den veřejně 
zhodnocen. Došlo i na společné 
fotografování a pak bylo všem 
představeno závěrečné překva-
pení. Tím byl překrásně vytvoře-
ný dort ve tvaru dinosaura i s 10 
vylíhnutými mláďátky. Každému 
bylo určitě velmi líto, když se 
začal krájet. Ale když on byl ke 
všemu ještě tak dobrý! Stejně 
jako celý páteční den, který pří-
jemně a rychle uběhl všem, kteří 

se dokázali oprostit od všedních starostí, a kteří 
se dokázali bavit a celý den si opravdu užít. No 
řekněte sami, není ta škola vlastně báječná?

Mgr. Petr Šavrda,  
učitel ZŠ Holečkova, Blatná

Čarodějnický maškarní rej

Čarodějnický tanec.

Sunshine – Strakonice
Role předskokanů se ve strakonickém klubu 

Habeš ujala skupina Shogun Tokugawa, spadající 
do škatulky screamo-electronica. Kapela se na 
pódíích pohybuje již od roku 2007, přesto pochy-
buji, že kdyby byl jejich set delší, tak to zpěvák 
udýchá. Není se čemu divit – jeho lítání po podiu, 
lezení na trámy jsou záležitostí, která již vyžaduje 
větší kondici. Přesto byl čas v jejich přítomnosti 
příjemný, ale místy ohlušující. 

„Another town, another party,“ zpívají 
v úvodní písni koncertu Sunshine. A mohu jen 
potvrdit, že to tak je. Naposledy jsem je viděl 
na apríla v Plzni a atmosféra je nesrovnatelná. 
Malý a zakouřený klub jim sedne lépe, než malej 
kulturák. Ačkoliv Kay Buriánek pokulhával tak 
to byl jeden z nejdivočejších koncertů Sunshine, 
který jsem zatím viděl. Velký podíl na tom sa-
mozřejmě nesou lidé pod pódiem. Kotel se tam 
změnil v nekontrolovatelnou masu poskakujících 
lidí, a kdyby se dala lidská energie odebírat, tak si 
může dát ČEZ na nějakou dobu ve Strakonicích 
pauzu. Sunshine zahráli celkem šestnáct skladeb 
a kvůli drobnému zpoždění na začátku bylo do 
půlnoci hotovo. Tudíž doufám, že až zase někdy 
„another town, another party“, tak kvalitně, jako 
ve Strakonicích.           

Milan Říský

Rybářské 
slavnosti v Blatné

Naše firma „Blatenská ryba, spol.  s r.o.“ ve
spolupráci s „ Městem Blatná“ připravuje na 19. 
a 20. června 2010 Rybářské slavnosti v Blatné. 
Věříme, že jsme zvolili ten správný termín a že 
i připravovaný program zaujme nejen obyvatele 
z Blatné, ale i z blízkého či vzdáleného okolí.

Cílem je vytvoření tradice setkávání pří-
znivců rybářství a konzumentů rybího masa, 
popularizace oboru rybářství a zviditelnění 
kapra jako chutné potraviny. Chceme představit 
Blatensko jako oblast zdravou svým životním 
prostředím a v ní vyráběnými produkty a i jako 
oblast schopných a svébytných lidí zaručujících 
tomuto kraji prosperitu.

Program je sestaven tak, aby si v něm každý 
našel něco, co jej zaujme. Konkrétně bude mít 
část kulturní, jejíž hvězdou bude Martin Maxa, 
část gastronomickou, kde bude čarovat mistr 

Stupka s blatenskou rybou a část zábavně – sou-
těžní s programem pro děti i dospělé.

Jsou to naše první slavnosti, proto bychom 
byli rádi kdybychom mohli přivítat co nejvíce 
návštěvníků. Jistě nám prominete první nedostat-
ky, protože nic nezkazí pouze ten, kdo nic nedělá. 
Budeme rádi, když nám pomůžete svými návrhy 
a kritikou tyto i budoucí slavnosti vylepšit. 

A nyní už mi nezbývá než vás všechny pozvat 
na první Rybářské slavnosti v Blatné a popřát 
vám příjemně strávený víkend s gurmánskými 
zážitky.

Václav Špeta, Blatenská ryba, spol. s r. o.

Hledáme řidiče-operátora
pro přibližování dřeva lesním 

traktorem John Deere 6230 jako 
zaměstnance na plný úvazek pro 

lesy v okolí Blatné.

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

tel. 737 851 467.“
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 ~ Kompletní rekonstrukce objektu
 ~ Instalatérské a topenářské práce
 ~ Bytová jádra
 ~ Krby a krbové vložky 
 -teplovodní
           -horkovzdušné rozvody
 ~ Solární systémy
 ~ Obklady a dlažby
 ~ Sádrokarton
 ~ Zednické práce
 ~ Plovoucí podlahy a podbíječky
 ~ Zdarma 3D návrhy v programu ARCON a TILER 
 ~ Tepelné audity

STAVEBNÍ ČINNOST
&  Realizace koupelen

Blatná

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

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

590021_JC_260510_Blatenská ryba s.r.o._speciál jižní Čechy_137x30_vd

Blatenské infocentrum
a cestovní kancelá� Ciao… aktuáln�:

O posledním kv�tnovém víkendu by si rozhodn� m�li 
návšt�vu Zámku Lná�e naplánovat ti, kte�í jsou 
zamilovaní a rádi by v budoucnu vstoupili do svazku 
manželského. I když k vid�ní a zažití tam toho bude 
mnoho i pro ostatní. V prostorách Zámku Lná�e se totiž 
v sobotu 29. kv�tna uskute�ní 1. Svatební veletrh. Hlavní 
motivací k realizaci této akce je letošní 10. výro�í konání 
zámeckých svatebních ob�ad�. Svatby se konají jak 
v interiérech – ve svatebním salónku, tak i pod širým 

nebem v zámeckém parku. Jak uvedl sám správce zámku, b�hem uplynulých deseti let si na Zámku 
Lná�e �eklo své „ano“ na stovky pár�. A že se zde konají svatby skute�n� pohádkové dokazuje i fakt, že 
novomanželé mohou strávit svatební noc v zámeckém svatebním apartmá. B�hem svatebního veletrhu 
budou zp�ístupn�ny interiéry zámku, kde budou probíhat prezentace firem, dodavatel� a 
doprovodných služeb zajiš�ujících svatby, jejich p�ípravu i organizaci. Bude možné shlédnout nap�íklad 
ukázky prací kade�ník�, vybrat si prstýnky, šaty a také t�eba svatební cestu.  Ve velké prezenta�ním sále 
se budou konat módní p�ehlídky svatebních a spole�enských šat�.  Zp�ístupn�n bude také zámecký 
park a t�šte se na celodenní bohatý doprovodný a kulturní program. Mimo jiné nap�íklad na vystoupení 
folklorního souboru a ve�er na pou�ovou tane�ní zábavu na zámeckém nádvo�í
s p�lno�ním oh�ostrojem. V 22 hodin se m�žete vydat na netradi�ní no�ní prohlídku 
zámku s ex-kastelánem. No �ekn�te sami, jak �asto je taková p�íležitost? Zahájení akce 
prob�hne v 10 hodin. Vstupenky budou slosovatelné. V p�edve�er této velkolepé 
akce se uskute�ní nemén� zajímavá událost: v pátek 28. 5. prob�hne od 18 hodin ve 
spole�enském sále zámku vernisáž výstavy fotografií dokumentující desetiletí 
svatebních ob�ad� na Zámku Lná�e. Na ob� akce jste všichni srde�n� zváni. A 
opravdu nevadí, jestli svatbu teprve plánujete nebo už zlatý svatební kroužek nosíte 
pár let. Cestovní kancelá� Ciao… ze zú�astní spole�n� s Vámi.

Vendula Hanzlíková a Váš  Ciao… team  
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REALITY BLATNÁ - Dr. KERNDL,
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny Tesly Blatná)

18 let praxe na realitním trhu!
Tel.: 383 42 35 22, 604 518 400

Všechny nabídky na: www.reality.blatna.cz.

- HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, 

chalupy, chaty, byty, pozemky, lesy ...  Kdekoliv v JČ.

Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!

Zajistíme Vám bezstarostný prodej. 

Prezentace na nejvýznamnějších 

realitních serverech a právní servis zdarma! 

Smlouvy darovací, kupní, směnné... 

Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle 

působící realitní kanceláře v regionu. 

Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

TESAŘSTVÍ A POKRÝVAČSTVÍ
JAN BLÁHA - Nezdřev 10

 provádí opravu a pokládku střešních krytin
 nabízí výrobu: pergol, krovů, venkovního stání 
 dřevěných podlah a jiné

V případě zájmu volejte na tel. č.:

607 724 817

FINANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ PORADCE
E VA  K E I S L E R O VÁ

Nezdřev 10
nabízí služby z oblasti: penzijního připojištění, úrazového 
pojištění, zákonného pojištění, pojištění nemovitostí a domác-
ností a další
V případě zájmu se informujte na tel. č.:  731 484 739

Hezká vzpomínka
Psal se rok 1972. Byli jsme se studenty příro-

dovědecké fakulty na letním výcvikovém táboře 
v Albeři u Nové Bystřice na rybníku Osika.

Náhle tam přišel jakýsi chlapík s chytrýma 
očima a s cigaretou v ruce. Představil se jako Mo-
tejl a poprosil nás o pomoc. Když jsem se zeptal, 
o co kráčí,  přidal jsem se také, takže jsme ještě se 
čtyřmi studenty, mezi nimiž byli i blatenský rodák, 
současný velvyslanec ve Švédsku Jan Kára a jeho 
bratránek Richard Kotnauer, následovali tohoto 
pána ke kostelu a polorozbořenému klášteru, který 
byl poblíž tábora. Cestou nám Ota Motejl vysvět-
loval, co od nás potřebuje. 

Objevil totiž kdesi v archivu v Paříži projekt 
tohoto kostela a zjistil, že projekt a stavby jsou 
velice vzácné. Původně měl totiž tento kostel stát 

na Malostranském náměstí, kde dnes stojí kostel 
Sv. Mikuláše.

Ota Motejl se projevil jako velký patriot, zami-
lovaný do kraje České Kanady. Jeho záměr a důvod, 
proč potřeboval pomoc, byl dokázat unikátnost 
tohoto kostela a projektu, čímž by památku, v té 
době již značně zchátralou, zachránil jako památku 
I. řádu, na což museli tehdy reagovat i bolševici.

Pod kostelem byly unikátní katakomby, odkud 
provedla tajná chodba na strážní hrad Landštejn a ve 
kterých byli mniši, žijící v klášteře, pochováváni.

Ota potřeboval provést měření a planimetráž 
půdorysu kostela a proměřit katakomby.

 Po skončení prací večer uspořádal velice 
pěknou a zajímavou přednášku v tomto kostele, 
kde bývaly při světle svíček studentské koncerty, 
pokud někdo z nich uměl hrát, nebo přednášky, 
recitace a podobně.

Otova přednáška byla velice poutavá, nabitá 
hlubokými znalostmi o zdejším kraji a jeho histo-
rii, prokládaná vtipnými poznámkami a žerty. Po 
přednášce jsme ještě poseděli. Pak tento skromný 
muž odešel, aniž bychom tehdy věděli, že šlo 
o velkého, statečného člověka, který se nebál 
postavit se bolševické zlomoci, která mu značně 
ztrpčovala život, protože obhajoval disidenty, také 
Havla a mnoho jiných.

Po roce 1989 jsem se mu ozval, připomněl jsem 
mu krásné chvíle, na které nikdy nezapomenu. Teh-
dy, již v roli ombudsmana, mi odpověděl a děkoval 
za připomenutí této historky.

Před dvěma dny jsem náhle slyšel v televizi, že 
skončil svou pozemskou pouť.

Ale takoví lidé, jako byl Ota Motejl, žijí dále ve 
vzpomínkách mnohých lidí, protože rozdával dob-
ro, ba i dobrou náladu a hovořit nebo pobýt s ním 
nebyl ztracený čas.      V. Vojtěch
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Provozovna: Pila Nový Dvůr, Kocelovice 48, tel. 383 420 330,
                                                                         mobil 739020171

Nabízí tyto služby:
    prodej stavebního řeziva
    zakázkové krovy
    hranoly, latě, prkna, plaňky
    paletové přířezy
    impregnace

Zakázky zhotovíme do 10ti dnů nebo podle dohody.

 J I M I   F O T O  
        Fotografické služby

-   svatby, oslavy, reportáže 
-   fotografie portrétu, aktu
     jako dárek pro n�koho, kdo dokáže 
    ocenit krásu milované osoby. 
-   ateliér, exteriér 
-   digitál, klasika - film 

                     Ji�í Mina�ík
      tel: 606 418 773  ( po 15 hod. ) 
       e-mail: jimi.007@ seznam.cz 
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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

Dlouhodobě pronajmu byt 2+1, 
75m2 (2.patro) v Blatné. V bytovém 

domě ve Smetanově ulici.(Zahrádka, 
sklep,půda) 

Po celkové rekonstrukci-okna, el. 
instalace, voda, topení... 

IHNED! tel. 736 423 734, 773 601 830 

VISHAY Electronic spol. s r. o, hledá pro 
sv�j výrobní závod ESTA, Paštická 1243, 
388 01 Blatná pracovníka na pozici 
referenta logistiky - expedice. 
Požadavky: min. SŠ, aktivní znalost NJ nebo 

AJ, práce s PC. Výhody: praxe v oboru, znalost druhého 
jazyka, práce se SAP. 
Zájemci mohou volat na tel. �. 383 455 563, nabídky se 
životopisem zasílejte na jaroslav.zelenka@vishay.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.

Blatenská ryba s.r.o.
AKCE

Od 1.4.2010 můžete v naší 
podnikové prodejně nakoupit 

mražené zboží jednotlivě (většina sortimentu). 
Například :

RYBY:
Mahi mahi filet mražený cca 1kg125,-/kg
Candát mražený 165,-/kg
Pangasius mražený 1kg 67,-/kg
Pangasius mražený 5kg 65,-/kg
Pstruh mražený cca 300g 99,-/kg
Tuňák mražený cca 2,5kg 155,-/kg
Kapr bez kostí filet 196,-/kg

UZENÉ:
Kapr uzený 13,90/10dkg
Tuňák uzený 28,90/10dkg

MASO:
Kuřecí prsa  mr. 2kg 99,50/kg
Krůtí prsa mražená vac 110,-/kg
Hovězí dršťky mražené 1kg 67,-/kg
Kachna mražená 2,1kg 72,-/kg
Husa mražená 74,-/kg
Kuřecí čtvrtě - kuřata na grill 38,-/kg
Vepřová krkovice bez kosti 81,50/kg

ZELENINA A OSTATNÍ:
Špenát listový 2.5kg 31,50/kg
Zelenina pod svíčkovou 2,5kg 19,80/kg
Hranolky 2.5kg 18,-/kg
Americké brambory 2,5kg 26,50/kg
Zelenina do polévky  350g 10,-/ks
Zeleninová směs lečo 2,5kg 24,-/kg
Jahody mražené 2.5kg 39,-/kg

Široký výběr zeleniny a dalšího mraženého 
zboží dle denní nabídky za nejnižší možné 
ceny.

Akce platná do konce května 2010 
nebo do vyprodání zásob.

Ku�era – stavby, s. r. o. 
Zelená úsporám 

Zateplování rodinných, bytových a panelových dom�.
V rámci komplexního zateplení provádíme zateplení fasády, podlah, strop�, plochých a šikmých st�ech.

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

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

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

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

INTERNET   
PIPOJENÍ   –   OPTICKÉ,  KABELOVÉ,  BEZDRÁTOVÉ 
www.konet.cz info@konet.cz   Tel. 602 649 555, 602 304 250 

Koupím byt v Blatné
3+1 nebo 4+1, min.70m2

tel: 602 954 087

PRODÁM BYT V OV 3+1 V BLATNÉ.
3. PATRO, VÝTAH, PO ČÁSTEČNÉ 

REKONSTRUKCI.
Tel. 606 187 939
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výroba prošívaných přikrývek

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

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

   St�ední odborné u�ilišt�
BLATNÁ

U Sladovny 671 
                            388 16 Blatná 

Nabízíme provedení t�chto prací:

��veškerou diagnostiku, se�ízení
a opravy osobních a užitkových 
automobil� v�etn� kontroly 
a se�ízení geometrie podvozku 
novou 3D diagnostikou 

��servis klimatizací vozidel 
��m��ení emisí zážehových 

i vzn�tových motor� v�etn� p�ípravy 
vozidel na technickou kontrolu 

��opravy traktor� a zem�d�lské 
techniky 

��základní kurzy sva�ování, 
doškolování a p�ezkušování svá�e��

P�íjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod. 
 na tel. 383 412 335, 383 412 333 

Další informace: tel.: 383 412 320 
info@soublatna.cz
www.soublatna.cz

KRMIVA MAŠEK
sm�si ZZN + další krmiva pro: 
psy, ko�ky, dr�bež, ovce, holuby, 
králíky, prasata, kon�, skot, kapry

NEJNIŽŠÍ CENY 
Po 8-16;Út-Pá 8-15;So 9-11 
dovezeme – objednávejte na 
�383423982; 736767624
prodejna v areálu sila Blatná 

����NAŠE�FIRMA�VÁM�ZAJISTÍ:�

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

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

�� PLOCHÉ�PLECHOVÉ�ST�ECHY��

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

��MONTÁŽ�ST�EŠNÍCH�OKEN��ROTO�A�VELUX

����P�i�rychlé�domluv��možné�slevy,�kontakt�na�tel:�

724�119�233�� � � �����������������������724�518�010�

mach.chanovice@seznam.cz ��������������������������������������
RODINNÁ�FIRMA�SE�ZÁRUKOU�KVALITY

Jonák  Martin 
dorty-svatební cukroví-kolá�e-dezerty 

�imelice 89 tel.: 776 235353
e-mail.: dorty.jonak@seznam.cz

www.dortyjonak.webnode.cz
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Program kina – květen 2010

 ULTURNÍ KALENDÁRK ˇ
Sobota 22.května – sokolovna 19,00 hod.  

SDO
MASÉR V DÁMSKÉ LÁZNI
Předprodej vstupenek v Knihkupectví    

Středa 26. května – sál ZUŠ 10,00 hod.
ZÁVĚREČNÝ KONCERT 
ŽÁKŮ ZUŠ pro školy

Čtvrtek 27. května – sál ZUŠ 17,00 hod.
ZÁVĚREČNÝ KONCERT 
ŽÁKŮ ZUŠ pro veřejnost

Pátek 28. května – zimní stadion 19,30 hod.
THE BEATLES REVIVAL
The Beatles Revival Band z Kladna - jedna 

z nejúspěšnějších evropských revivalových 
skupin - vystupuje od roku 1996 a má za sebou 
více než 1700 úspěšných koncertů, TV natáčení, 
vystoupení v divadlech a kulturních centrech, na 
festivalech a to nejen v Čechách ale i v Holand-
sku, Polsku, Francii, Maďarsku, na Slovensku 
a dokonce v rodišti legendární čtveřice – severo-
anglickém Liverpoolu! 

Koncert je opravdovou a dokonalou kopií 
koncertu legendárních Beatles – neuvěřitelnou 
fyzickou i hlasovou podobnost a perfektní ima-
ge doplňují čtyři sady přesných kopií kostýmů, 
ve kterých Beatles vystupovali, stylové účesy 
a detailně okopírované charakteristické pohyby 
jednotlivých členů na pódiu.

Díky kapele se tak můžete vrátit o čtyřicet 
let zpátky a prožít si znovu krásné časy Beat-
lemánie.

Předprodej vstupenek na odd. kultury

Výstavy:
Zámek Blatná – výstavní a koncertní síň
LADISLAV  MARIA WAGNER  
BARBARA ISSA WAGNEROVÁ
DOTEKY V ČASE …
Vernisáž výstavy 22. 5. 2010 zahájí Jan Ka-

čer v 18,00 hod. 
Otevřeno každou sobotu a neděli od 10 do 12 

a od 14 do 16 hod.
12. a 13. června otevřeno po celý den

Městské muzeum Blatná - galerie
JOSEF KREJSA
OBRAZY A GRAFIKA
Výstava potrvá od 5. května do 6. července 

2010
Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12  13 

– 16 hod.

Městské muzeum Blatná ve spolupráci s Pra-
chatickým muzeem

KELTOVÉ V JIŽNÍCH 
ČECHÁCH
Výstava potrvá od 12. května do 15. srpna 

2010 
Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12  13 

– 16 hod.

Sport: 
SCV Blatná ve spolupráci s Jihočeskou 

amatérskou ligou a MěÚ Blatná pořádá v neděli 
30. května 6. ročník silničního cyklistického 
kritéria

MEMORIÁL CHRISTIANA 
BATTAGLII O POHÁR 
STAROSTY MĚSTA BLATNÁ
Prezentace: Blatná – vlakové a autobusové 

nádraží 8,30 – 10,00 hod.
Start první kategorie v 10,30 hod.

Připravujeme na červen:
Akademie ZŠ JAK
Švýcarský víkend
Akademie ZŠ TGM
Blatenská růže – výstava fotografií
Rybářské slavnosti
Mezinárodní kontrabasová soutěž
F. Simandla
Blatenský fest
SDO – Masér v dámské lázni
Výstavy

Pátek 14.5 ve 20:00 hod.
Drama /Thriller/ Mysteriózní USA 2010, 137 

minut, v českém znění
PROKLETÝ OSTROV
/Bontonfilm/
Scorseseho drama je zasazeno do roku 1954, 

kdy U.S. Marshal Teddy Daniels a jeho parťák 
Chuck Aule vyšetřují útěk vražedkyně z Ashec-
liffeského nápravného zařízení, které stojí na 
ostrově Shutter Island. V průběhu vyšetřování, 
kdy se policisté snaží rozpoznávat pravdy od lží, 
se na ostrov snese mocný hurikán, který způsobí 
nepokoje mezi chovanci nápravného zařízení a ti 
odříznou veškeré cesty vedoucí na pevninu.
Vstupné 65 Kč Mládeži do 15 let nevhodné

Středa 19.5 v 19:00 hod.
Drama USA/Itálie 2009, 99 minut, s titulky
VŠICHNI JSOU V POHODĚ
/Falcon/
Citlivá dramatická komedie Všichni jsou 

v pohodě zobrazuje obrázek rodiny, který je v mo-
derním světě velice častý. Rodiče a sourozenci 
jsou od sebe vzdáleni stovky kilometrů a stres 
a shon moderního života je vytěžují natolik, že 
nejsou schopni najít si čas, aby si alespoň zavolali 
nebo aby se dokonce vydali na návštěvu svého 
domova.
Vstupné 70  Kč Mládeži přístupno

Pátek 21.5 ve 20:00 hod.
Fantasy/horor USA 2010, 100 minut, s ti-

tulky
LEGIE
/Falcon/
Podle scénáře debutujícího režiséra Scotta 

Stewarta a Petera Schinka se rozjíždí apokalyp-
tická vize budoucnosti, kdy sám Bůh ztratil víru 
v lidské pokolení a jeho smysl a sešle na zemi své 

anděly, aby vymazali lidstvo z povrchu země. Na 
zastrčené benzínce se ale zachrání parta nesouro-
dých civilistů, které pod svým ochranným křídlem 
drží archanděl Michael. Situace se vyhrocuje ve 
chvíli, kdy zjistí, že jedna z nich, mladá servírka, 
má na svět přivést nové převtělení Krista.
Vstupné 70  Kč Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 26.5 v 19:00 hod.
Animovaný, rodinný USA 2010, 108 minut, 

v českém znění
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
/Falcon/
Devatenáctiletou Alenku Kingsleyovou čeká 

zážitek, na který hned tak nezapomene. Když ji 
na viktoriánské zahradní slavnosti požádá o ruku 
Hamish, bohatý, ale přihlouplý syn lorda a lady 
Ascotových, sebere se a uteče pryč. Vydá se za 
Bílým králíkem ve vestě a s kapesními hodinka-
mi, kterého uvidí pospíchat po louce. Bílý králík 
záhy zmizí do králičí nory. Alenka pocítí zvláštní 
nutkání následovat ho, do nory spadne a po pádu, 
který působí skoro jako podivný sen, se ocitne 
v kruhové místnosti s celou řadou dveří….
Vstupné 70 Kč  Mládeži přístupno

Pátek 28.5 ve 20:00 hod.
Akční komedie USA 2010, 110 minut, v čes-

kém znění
EXMANŽELKA ZA ODMĚNU
/Falcon/
Lovec odměn Milo dostane za úkol zatknout 

svou bývalou ženu Cassidy, protože se nedostavila 
k soudu. Milo se proto svou ex-manželku snaží 
dostat zpět všemi způsoby a některé z nich jsou 
poněkud netradiční. Do děje se navíc zapletou 
špinaví policisté, kteří obchodují s drogami, takže 
bude postaráno jak o humor, tak o akci. 
Vstupné 75 Kč  Mládeži přístupno
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 PORTS
Půlmaratónová radost 

Jaroslava Krameše
Ten, kdo má jako analytik sedavé zaměstnání a stráví ho od rána do 

večera u počítače, pro toho je sportovní relaxace už nejen potřebou, ale de 
facto nutností. Přesně tohle je případ pětatřicetiletého Jaroslava Krameše, 
rodáka z Bělčic na Blatensku. Ten si jako svou sportovní kúru dobrovolně 
naordinoval dálkové běhy. Jeho specialitou jsou především maratóny.

Na pražský půlmaratón šel Jaroslav Krameš s jasným cílem: zlepšit si svůj 
osobní rekord. A to se mu nakonec také skutečně podařilo- dosáhl výsledného 
času 1 hodina 28 minut 55 sekund, což ve finále znamenalo 343. místo mezi

8 447 zúčastněnými běžci na 
21 kilometrů a 97 metrů dlouhé 
trati. Pro Blatensko je to další 
signál z prestižního sportovního 
přeboru, že se v něm rodí spor-
tovci vysokých kvalit a železné 
vůle. „Kdyby se člověk na tuhle 
akci speciálně připravoval, mohl 
být konečný čas tak ještě o tři až 
čtyři minuty lepší,“zalitoval v cíli 
pouze Jaroslav Krameš, „Ale pak 
už je hranice mých fyzických 
možností.“ Běžeckou trať absol-
voval bez větších potíží: „Pravda 
je, že okolo desátého kilometru 
jsem se cítil víc unavený. Ale 
s přibývajícími kilometry jsem se 

naopak dostával do tempa a pohody. Maratón v téhle rychlosti se ale nedá 
zvládnout“, uznává Jaroslav Krameš.

Úžasnou motivací pro běžce z Blatenska byla účast fotbalových veličin 
Pavla Nedvěda, Vratislava Lokvence a Tomáše Votavy. „Byl jsem rád, že 
běží nějaká sportovní ikona. To je pro propagaci takových masových akcí 
hrozně důležité! Mě teoreticky může hřát na prsou, že jsem byl rychlejší 
než Pavel Nedvěd, ale s tím jeho výsledkem jsem počítal ještě před startem. 
Ono mezi fotbalem a dálkovým během je pořádný rozdíl a každé je to trochu 
o něčem jiném.“

Pavel Nedvěd se v cíli nechal slyšet: „Neběželi jsme proto, abychom se 
zničili, ale abychom si běh užili.“ Za medaili byl vděčný, prý si ji zaslouží 
už „za přežití“. „Připadám si jako Martina Sáblíková, ale ta jich má víc“, 
dodal bývalý fotbalový reprezentant s úsměvem.

Na silniční cyklistický závod do 
Blatné zavítá i Martina Sáblíková

Blatná - Zlatá medailistka z kanadského Vencouveru rychlobruslařka 
Martina Sáblíková bude čestným hostem blatenského silničního cyklistick-
ého závodu „Memoriál Christiana Battaglii o pohár starosty města Blatné“, 
jehož 6. ročník se uskuteční v neděli 30. května 2010 na blatenském auto-
busovém a vlakovém nádraží. Start první kategorie je naplánován na půl 
jedenácté dopoledne před nádražním hostincem „Jubileum“. Závod pořádá 
Sdružení cyklistické všestrannosti Blatná ve spolupráci s městem Blatná pod 
hlavičkou Jihočeské amatérské ligy. Martina Sáblíková spolu s představiteli 
města oficiálně uvítá zaregistrované cyklisty a předá věcné ceny a poháry
nejúspěšnějším závodníkům. Na úplný závěr se Martina Sáblíková zapíše do 
pamětní knihy města Blatné a pro své fanoušky uspořádá autogramiádu.

Blatenský cyklistický závod se pořádá na počest bratronického barona a 
fenomenálního jihočeského cyklisty Christiana Battaglii, kterého ve svých 
knihách proslavil spisovatel Ota Pavel a kterému na jaře 2003 postavil 
v rodné vesnici jeho fanklub čestný pomník. Christian Battaglia najezdil za 
svůj život bezmála milión kilometrů, v sedle kola žil a v sedle kola také roku 
1991 zemřel na srdeční kolaps. Christian Battaglia patří mezi nejvýznamnější 
osobnosti Jihočeského kraje.                           

  Vladimír Šavrda

Jako příprava na maratóny, jejichž čas přichází od května, to podle 
Jaroslava Krameše byla ideální příprava: „Člověk si výborně otestuje své 
schopnosti a možnosti.“

Jaroslav Krameš se už teď těší na květnový pražský maratón. V červenci 
se chystá do Švýcarska na extra „brutální“ horský maratón Toure de Tyrole, 
jemuž dokázal „ zlomit vaz“ už loni. Letos si to chce zopakovat. „Maratóny 
mají úžasnou, nenapodobitelnou atmosféru“, tvrdí , „A dokáží přilákat velké 
množství diváků. Ale pokud se na něj člověk svědomitě nepřipraví, je to 
hrozné utrpení!“

Jaroslav Krameš se určitě svědomitě připravuje: „Ročně naběhám okolo 
dvou tisíc kilometrů. Začínám v lednu o víkendech, v únoru trénuju třikrát 
týdně, od konce února čtyřikrát. Jako doplňkový sport jsem si zvolil tenis. 
Moje nejdelší tréninky měří tak třicet až pětatřicet kilometrů.“

Jaroslav Krameš nebyl jediným sportovcem z Blatenska, který se 
pražského půlmaratónu zúčastnil. Ten druhý se jmenoval Petr Weinfurt, 
shodou okolností také z Bělčic a doběhl ještě o minutu a půl před Jaroslavem 
Kramešem.

Poznámka: Na pražském půlmaratónu doběhlo do určeného časového 
limitu tří hodin 6 200 běžců.  + foto Krameše

Vladimír Šavrda

Mistrovství 
v mažoretkovém 

sportu
V neděli 9.5.2010 proběhla 

ve Vimperku kvalifikace soutě-
že Mistrovství v mažoretkovém 
sportu. Blatenské mažoretky 
reprezentovali město Blatná a TJ 
sokol Blatná ve všech věkových 
kategorii. S prvním, druhým, 
třetím a pátým místem postou-
pily do dalšího semifinálového
kola. Blatenským mažoretkám 
se dařilo i v sóloformacích, kde 
se umístily na druhých a třetích 
místech s postupem do finále.
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Chlumský „Fichtlcup“ bude 
letos v „mokrém balení“

Chlum - Chlumští na 22. května opět plánují populární „Fichtlcup“. 
Startovat se bude v deset hodin dopoledne. Pořadatelé upozorňují, že letoš-
ní závodní trasa bude oproti loňsku delší a také „vodnatější“, aby majitele 
malých motocyklů řádně prověřila. Závod se uskuteční také v jiné lokalitě. 
Info na mobilu 604/ 875 458.

Vladimír Šavrda

Veterán Vlastimil Vonášek
Čtyřiašedesátiletý veterán Vlastimil Vonášek z Hornosína 

patří do „lepší společnosti“ atletického světa, i když trénuje 
ve sparťanských podmínkách a závodí výlučně za své

Vlastimil Vonášek z Hor-
nosína je pozoruhodnou 
sportovní osobností. Jako 
atlet se dostal do nejvyšších 
sfér a tam doposud sklízí 
jeden vavřín za druhým. 
Přesto se o něm v oblastech 
Blatenska takřka nic neví, 
tím méně pak za hranicemi 
regionu. Možná ani jeho 
hornosínští spoluobčané 
nejsou leckdy tak doce-
la „ v obraze“, co se týče 
sportovních kvalit a obrov-
ského nasazení Vlastimila 
Vonáška.

Tělovýchovná kariéra 
hornosínského atleta je „vy-
dlážděna“ nejen osobními 
úspěchy, ale i řadou kuriozit 
a zábavných prvků. Tohle 
všechno odhaluje následu-

jící rozhovor s mužem, který se s královnou sportu doslova a do písmene 
„oženil“.
„Mohl byste mi přiblížit své sportovní aktivity v dětství a dorosteneckém 
věku? Provozoval jste už tehdy atletiku organizovaně?“

„Jako kluk jsem si už s atletikou něco začal, převážně jsme se s mým 
starším bratrem zaměřili na vrh koulí. Ale organizovaně jsem se jí začal 
věnovat až na vojně. Pravda je, že už v mládežnickém věku mně atletika 
hrozně bavila, tam ve Slivenci u Prahy, odkud pocházím, jsem položil vlastně 
základy pozdějšího trvalého svazku. Jinak jsem taky trochu jezdil na kole 
a po přestěhování naší rodiny sem do Hornosína jsme s místní omladinou 
dělali od všeho něco, hlavně fotbal.“
„Měl jste možnost se seznámit na pozdějších prestižních závodech s někte-
rými tehdejšími hvězdami?“

„Ano, zejména na čtyřboji ve Svitavách. Tam jsem poznal vynikajícího 
českého diskaře Ludvíka Daňka. A nejen poznal- soupeřili jsme spolu. Mně 
se tenkrát podařilo porazit ho ve třech disciplínách, ale on mně na oplátku 
zase přehodil diskem nejméně o dvacet metrů.

Osobně jsem se setkal i s legendárním Emilem Zátopkem - naposledy 
při startu na pražském maratónu. Mám od něho dodnes schovaný autogram 
s věnováním, také jsme si několikrát pěkně popovídali.“

„Vy jste se zmínil, že po příchodu z vojny už na atletiku nezbýval 
čas……“

„Tak to bylo. Nastoupil jsem do JZD a s tréninky a závoděním byl na 
dlouhou dobu konec. Teprve v pětačtyřiceti letech jako veterán jsem se k ní 
vrátil a až do dnešních dnů jsem jí věrný. Věnuju jí maximum času a moc 
mně těší, že se mi daří. Několikrát jsem se ve své kategorii stal mistrem 
republiky, závodil jsem i v zahraničí- na Mistrovství Evropy v Norsku, 
Mistrovství světa v rakouském Linzi, kde jsem mimochodem založil nový 
český rekord a kde jsem byl s naší reprezentační atletickou výpravou, jinak 
jsem startoval ještě na několika místech v Rakousku a Německu.“
„Měl jste nebo stále máte nějaké sportovní vazby na Blatnou?“

„Měl i mám. Na letní stadión v Blatné jsem na kole dojížděl několikrát 
týdně trénovat- tenkrát jsem tam měl naprosto volný přístup, zaběhal jsem si, 

skočil do písku, prostě to byla paráda. Ještě nedávno mně požádal předseda 
blatenské Tělovýchovné Jednoty, zda bych nemohl trénovat děti. Musel jsem 
to odmítnout- časově bych to nezvládal.“
„Kolik trofejí za své sportovní úspěchy jste získal?“

„Pohár tedy mám jen jeden- ony se místo nich převážně udělovaly jen 
medaile nebo diplomy. Medailí jsem nashromáždil nějakých třicet, diplomů 
ještě víc- nevím ale přesně kolik.“
„Vy vlastně nemáte žádného sponzora, veškeré náklady spojené s vašimi 
atletickými aktivitami hradíte ze své vlastní kapsy…..“

„Přesně tak. A rozhodně to není levná záležitost- startovné je teď hodně 
vysoké, o pohonných hmotách do auta ani nemluvě. Zaplatit si musím i fo-
tografii ze závodů, pokud chci mít nějakou památku. Ale člověk to udělá,
když má atletiku rád a přináší mu potěšení.“
„Vy jste si na své zahradě prý vybudoval dráhu s tartanovým povrchem 
a pískoviště pro skok do dálky. To je vskutku originální.“

„Tohle zázemí jsem si vytvořil přede dvěma lety a jsem s ním nadmíru 
spokojený. Není nad to moci trénovat v domácím prostředí. Tartanová dráha 
je dlouhá třicet metrů! Chtěl bych ještě dokázat skočit čtyři metry daleko 
a pevně věřím, že to dokážu.“
„A co vaše vnoučata? Mají také atletické geny? Po vás?“

„ Mají- obě dvě. Malý Zdeněk, co chodí do šesté třídy, už skočil přes 
tři metry, Eliška přes dva metry. Skutečně je to baví a já jsem připraven je 
trénovat a věnovat se jim v tomhle ohledu na sto procent.“
„Mohl byste mi říci, kolik závodů ročně absolvujete?“

„ Zhruba dvacet, v minulosti i třicet nebo čtyřicet, měl jsem také dokonce 
sto startů za rok. Teď jich, počítám, do budoucnosti bude ještě víc, pokud mi 
bude sloužit zdraví. Chci se na atletiku plně soustředit a věnovat jí veškerý 
volný čas. Ovšem svého bratra z Prahy, který atletiku také provozuje se vší 
vážností a nasazením, nikdy nepřekonám. Je sice o devět let starší, ale o třídu 
lepší. Byl kupříkladu vyhlášen nejúspěšnějším atletem Bohemians Praha, 
běhá „Pražské schody“, kde už vyhrál nejméně dvacetkrát- neměl prostě 
konkurenci. V poslední době ho už ale porážím ve vrhačských disciplínách, 
což mi přináší jisté zadostiučinění. My jsme byli původně čtyři bratři, ale 
jeden zemřel a druhý se od atletiky časem odpoutal.“
„Jak dlouho předpokládáte, že vám vydrží ještě forma?“

„No, úplně zdravý nejsem, zlobí mně občas nohy, ale dokážu se tzv. „za-
bejčit“. Kupříkladu na Mistrovství světa jsem startoval s vysokou horečkou 
a běžeckou trasu jsem byl schopen jen ujít. Ale vzdát to jsem nechtěl.“
„Jako sportovec s velkou zátěží určitě máte speciálně upravený jídelní-
ček…“

„Vůbec ne. Jím a piju všechno, co chci a co mi chutná. Teď mi jen bratr 
slíbil dodat nějakou energetickou výživu.“
„Hovořilo se o vás nebo psalo v souvislosti s vašimi sportovními úspěchy 
v médiích?“

„Několikrát. Třeba v Bratislavě na halovém Mistrovství republiky o mně 
vyšel článek i s fotografií. Psala o mně také Večerní Praha a Jihočeská Prav-
da. Všechno jsem si pečlivě založil.“
„Vám je čtyřiašedesát let a jste stále zanícený a aktivní sportovec. Co říkáte 
tomu, že se současná mládež spíše sportu vyhýbá a inklinuje k alkoholu, 
drogám a automatům?“

„To je tragická kapitola a velmi smutný jev dnešního Česka.“
„Co byste chtěl v atletice ještě dokázat ?“

„Posunout hranice svých fyzických možností a ještě si vylepšit skóre.“
„Když jste ještě neměl na zahradě tartanovou dráhu a letní stadión v Blatné 
už vám nebyl volně přístupný- kde jste trénoval?“

„Vybudoval jsem si takové provizorní sportoviště „Na Pastouškách“, 
kde máme hřiště, v poledních pauzách od dvanácti do čtrnácti hodin při 
zaměstnání v JZD. Pochopitelně vlastníma rukama.“

„Vrhačské disciplíny prý trénujete na zahradě bývalého hornosínského 
starosty. Tomu říkám „sparťanské podmínky.“

„A jsem mu za ten azyl vděčný.“
„Máte vůbec nějaké volno na jiné koníčky ?“

„Ani ne. Ale něco se najde- sbírám zápalkové nálepky, s chutí hraju na 
trubku s kapelou, dřív jsem také tíhnul k fotografování. V poslední době 
mně hodně zaměstnal můj les, kde se vyskytl brouk.“

„Děkuji za rozhovor a přeji vám ještě mnoho úspěchů v atletice.“
Vladimír Šavrda 



Číslo 9 / strana 20 Blatná 14. května 2010 Ročník 21 (31)

Blatenské listy – čtrnáctideník – vydává Občanské sdružení „Blatenské listy“, registrované Ministerstvem vnitra ČR  
dne 6. 1. 1999 pod č.j. VS/1–1/38596/99, redakční rada František Komorád, Zdeněk Malina – šéfredaktor,  
Mgr. Karel Petrán, Vladimír Šavrda. Adresa redakce: Z. Malina, Holečkova 784, 388 01 Blatná,  
tel. 731 367 507. Náklad: 3 000 výtisků. Bankovní spojení: KB, a.s., Strakonice, expozitura Blatná, č. ú. 4196610297/0100.  
E-mail: blat.listy.ch@seznam.cz. Jazyková úprava: vydavatel. Tisk: Blatenská tiskárna, s.r.o.


