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A KTUALITY
Ptačí akce ČSOP
Blatná
Tradiční ornitologická vycházka pro veřejnost
„Vítání ptačího zpěvu“ proběhne na Blatensku v neděli 2. května 2010 v ČEKANICÍCH
u Blatné, sraz v 8:30 u zastávky naproti bráně
čekanického zámku (u pomníku J. Husa). Vycházka povede k blízkým rybníkům Ovčín, Starý
a Mokrý. V rámci dlouhodobého monitoringu
ptačích populací (projekt CES), na kterém se podílí kroužkovatel Petr Louda, budou moci všichni
vidět některé ptáky i z bezprostřední blízkosti při
ukázce jejich kroužkování a opětovném vypouštění do přírody. Kromě pěvců rákosin a křovin
a několika druhů kachen, roháčů a lysek je možné
pozorování i kormoránů nebo husí velkých, volavek popelavých i bílých, a třeba i kroužících
luňáků červených a orlů mořských. Vycházka
potrvá přibližně do 12 hodin, doporučit lze obuv
odolávající mírnému vlhku a máte-li, vezměte
i dalekohled ( k dispozici bude i velký stativový
dalekohled). Budou rozdány informační materiály
o ptácích.
Opět byl zprovozněn internetový přenos
z hnízdění poštolek na budově domova mládeže
SOŠ Blatná. Odkaz najdete na webu ČSOP Blatná
www.csop-jc.org/blatna kde jsou i fotograﬁe
z loňského hnízdění a informace o dalších akcích
blatenských ochránců přírody.
Za ZO ČSOP Blatná P. Pavlík

Velikonoční
jarmark
Sdružení rady rodičů a přátel školy při ZŠ
J.A.Komenského v Blatné spolu se školní družinou chce poděkovat Vám všem, kteří jste se
zapojili do velikonočních oslav na „naší“ škole.
Nápad zapojit tvořivé děti a rodiče, ukázat školu
a školní družinu v uvolněné atmosféře, jsme prvně
zrealizovali při Předvánočním zastavení. Výtěžek akce činil 600,-Kč. Rozzářené děti a ohlasy
rodičů nám daly impuls, a my se pustili do příprav
Velikonočního jarmarku. Vystoupení dětí I.stupně
ZŠ a tvořivé dílny spolu s občerstvením naplnily
přízemí školy rodiči, prarodiči, kamarády. Velmi
mile nás překvapily reakce některých rodičů,
kteří se aktivně zapojili do průběhu, přinesli
občerstvení, nabídli pomoc. Úspěšnost akce je
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možno vyčíslit získanými ﬁnančními prostředky,
neuvěřitelnými 2.000,-Kč. Finanční prostředky
budou použity na nákup sportovního vybavení
do školní družiny a na úhradu mimoškolních
aktivit dětí.
Ještě jednou díky a o Vánocích nashledanou.
Kateřina Malečková

Jarní radosti
a starosti
Tak tady zase máme jaro se vším, co k němu
patří. Se zpěvem ptáků, rozmanitými vůněmi
a pestrobarevnými květy v zahrádkách. Po dlouhé
zimě jsme se na tohle všichni těšili. Asi už méně
na povinnosti, které nám v tomto ročním období
nastávají. Říká se tomu jarní úklid. Po jeho úspěšném zvládnutí máme jistě dobrý pocit. Horší však
je, že nám po něm zůstávají různě veliké hromady
všelijakého odpadu.
Nerudovskou otázku „Kam s ním?“ máme
v Blatné naštěstí uspokojivě vyřešenou. Díky
chvályhodnému úsilí minulého i současného
vedení Technických služeb města Blatné, s.r.o.
a dalších zainteresovaných pracovníků byl za
použití prostředků fondů EU vybudován moderní
sběrný dvůr.
Při přípravě tohoto článku mi ing. Pavel Srb,
ředitel TSM Blatná poskytl o tomto potřebném
zařízení řadu zajímavých a v mnoha ohledech
i překvapivých informací. Týkají se např. množství odpadu, které na sběrný dvůr odkládáme.
V loňském roce to bylo mimo jiné 90 tun starých
elektrospotřebičů, 25 tun dřevní hmoty, 2,2 tuny
akumulátorů, 220 kg zářivek či obdobné množství
monočlánků. Propracovaný je systém recyklace
odpadů směřující k novému, smysluplnému využití takto vzniklých surovin.
Mohlo by se zdát, že ve fungování sběrného
dvora je vše v pořádku a není co měnit. Myslím
však, že několik námětů na zlepšení by se přece
jen našlo. Hodilo by se třeba výraznější označení
kontejnerů, nebo jejich jiné rozmístění, protože
někdy nejde do areálu vůbec zajet.
Za hlavní problém osobně považuji otevírací
dobu o víkendech. To se totiž nejvíce zedničí,
upravují se záhonky, seče tráva a provádí se další
rozličné činnosti, což se neobejde bez produkce
odpadu. Jenomže na sběrném dvoře je otevřeno
jen v sobotu, a to pouze do 10.00 hodin. Nestálo
by za úvahu posunout otevírací dobu v sobotu
ke dvanácté hodině a mít otevřeno i v neděli
v podvečer? Třeba by potom ubylo černých
skládek v okolí a kopečků posečené trávy, které
bohužel občas vídáme i v intravilánu našeho
pěkného města.
ing. Bohumír Papáček
b.papacek@centrum.cz

Jonák Martin

dorty-svatební cukroví-kolá�e-dezerty
�imelice 89
tel.: 776 235353
e-mail.: dorty.jonak@seznam.cz
www.dortyjonak.webnode.cz

TURISTICKÁ SEZÓNA 2010 BYLA ZAHÁJENA
O velikonočním víkendu byla na zámku
BLATNÁ zahájena letošní turistická sezóna.
Prodejna lidového řemesla připravila velikonoční
nabídku uměleckých řemesel, zámecká „KAVÁRNA U JOHANKY“ nabídla prvním návštěvníkům
v sobotu i neděli odpoledne malé občerstvení spojené s vystoupením hudební skupiny Z VRŠKU.
Počasí tomu všemu také vcelku přálo. Nezbývá
než konstatovat, že do poloviny měsíce května
můžete expozici zámku shlédnout vždy o sobotách a nedělích od 10.00 – 16.00 hod.
PŮJČOVNA LODÍ
Půjčovna lodí bude pravděpodobně otevřena
již o tomto víkendu. Stanoviště bude stejné jako
v loňském roce proti Hospůdce u Bryndů. Možnost jejího využití bude záležet na přízni jarního
počasí. Připomínáme, že nezapomenutelná projížďka kolem zámku je právě v tomto období, kdy
stromy na listy teprve nasazují, a tak se otvírají
vzácné průhledy na areál zámku.
VÝKUP DROBNOSTÍ PRO CHALUPÁŘE
A SBĚRATELE
První jarní sluníčko nás láká nejen k výletům
do přírody, ale také k úklidu našich příbytků
a jejich okolí. Chceme vás upozornit, že i nadále
vykupujeme drobné chalupářské nádobí a náčiní,
staré hrnečky a skleničky, talíře, skleněné zásobníky na mouku a cukr s uchem, ale také staré lahve
od piva i limonád aj.
Z LIDOVÉ PRANOSTIKY
- Duben laškuje, sedlák za pluhem hubuje
- Přestože duben často sípá a větrem duje, teplé
dny již přislibuje
- Duben často časy mění, ale obdaří již violů
zemi
- Svatý Jiří.ozimy měří
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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ZVEME VÁS NA AKCI

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK VE VRBNĚ
V sobotu 24. 4. 2010 v 15 hod. (v místním hostinci)
-Povídání s členkou Záchranné stanice živočichů Makov
-Pohádka o studánce
-Půjdeme ke studánkám a vyčistíme je (trasa 1-2,5km)
Rádi uvidíme rodiče s dětmi J
Organizátoři: Rodiče Vrbno + Senior Club Vrbno
III. DĚTSKÝ DEN VE VRBNĚ na téma
Sněhurka a 70 trpaslíků
Dne 29.5.2010 od 14 hod

ECO-Footprint
Chat s expertem EU
Blatná, přednáškový sál SOŠ, 23. březen 2010, 14:00
hodin středoevropského času. Začíná on-line debata (neboli
takzvaný chat - rozhovor pomocí internetu) studentů SOŠ Blatná s expertem
EU panem Haraldem Pilzem, odborníkem na udržitelný rozvoj a ochranu
životního prostředí. Chatu se účastní dalších 10 evropských škol (jsme
jediná česká), a to školy z Polska, Irska, Turecka, Estonska, Francie, Finska a Rumunska. Hlavní téma chatu je Plasty a změny klimatu (Plastics
and Climate Changes). Odborník sedí někde v Bruselu u počítače a on-line odpovídá na naše dotazy. Měli jsme pár dnů na jejich přípravu, a tak
jsme si otázky připravili a přeložili do angličtiny předem a dali do wordu
(program, ve kterém tento článek píši) , aby debata takzvaně odsejpala.
Na celý chat byl totiž vyměřen čas jedné hodiny. U počítače sedí Tadeáš,
ten nejzdatnější z nás v angličtině, všichni sledujeme promítací plátno,
kde otázka střídá otázku a barva barvu (každá škola má jinou barvu pro
odlišení). Netrpělivě čekáme na expertovy odpovědi. Pravda, jsou tak
obsáhlé, že ani nestíháme číst všechno. A taky přílišné množství odborné
terminologie nám dělá potíže. Ale je to zajímavé, a ten pocit, že nás je takhle
spojeno deset evropských škol v jeden čas, ten stojí za to. Dozvídáme se o
rozdílech mezi plasty z ropy a plasty z biomasy, o odlišné recyklaci plastů
a tradičních materiálů. Ale na jednu otázku jsme se zvláště těšili. A to: „
Co Vy a Vaše rodina osobně děláte pro ochranu klimatu? Co my a naše
rodiny bychom také mohli dělat?“ Pan Harald Pilz doslovně odpověděl:
„Děkuji velmi za tuto otázku. Topíme dřevěnými briketami, snažíme se
snižovat spotřebu elektřiny (nová lednice, nemáme TV, vypínáme světla
apod.) a snažíme se používat předměty, co nejdéle je to možné (second
hand). Ono to není ani tak otázka materiálů, jako spíš otázka snižování
spotřeby energie. A naplníme auto 7 lidmi (máme 5 dětí)…“
Toto je část článku studentů Natálie Jankůjové a Lukáše Schmida
ze 2.C Střední odborné školy Blatná. Jejich třída 2.C a další zástupci
tříd 1.B a 4.A se zúčastnili v rámci projektu SPRING DAY 2010 chatu
s odborníkem EU na problematiku životního prostředí. Akce byla určena pro věkovou skupinu 15–16 let. Byla to jedna z aktivit, kterou jsme
také zahrnuli do našeho mezinárodního projektu Comenius ICT 4 .
Celý článek studenti publikovali v angličtině v on-line časopise
FuturEnergia On-line Magazine. Článek je dostupný na adrese:
http://www.futurenergia.org/ww/en/pub/futurenergia2007/online_magazine.htm
a přepis celého chatu lze najít na webové stránce
www.futurenergia.net.
Ing. Marie Švehlová
Koordinátorka mezinárodních projektů
SOŠ Blatná
Duben 2010

Mate�ské centrum Kap�ík Blatná zve srde�n� všechny d�ti,
maminky, tatínky, babi�ky i d�de�ky, tety, strý�ky, prababi�ky…
na oslavu svých 1. narozenin
Kdy: 18. 4. 2010 od 15 do 17 hodin
Kde: v sále blatenské sokolovny
Program:

Slavnostní p�ivítání
Vystoupení kouzelníka Waldiniho
Sout�že pro d�ti
Tombola pro celou rodinu
Diskotéka pro nejmenší

Ob�erstvení zajišt�no
Vstupné dobrovolné
P�i p�íležitosti oslav se uskute�ní prodej nového d�tského oble�ení (vel. 0 – 176)
za rozumné ceny!!
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NOVÝ PROJEKT COMENIUS NA SOŠ BLATNÁ
V tomto školním roce jsme zahájili na naší
škole další mezinárodní projekt partnerství škol
Comenius s názvem „I.C.T. 4 – Interculturality, Citizenship and Teamwork“. Je to projekt
dvouletý a našimi partnery jsou školy Escola
Secundária Frei Rosa Viterbo Sátão (Portugalsko), Gimnazjum im. Seweryna Pienieznego
Jeziorany (Polsko) a Erbil Koru Lisesi Selçuklu Konya (Turecko). Mimo grant EU v projektu
také spolupracuje škola Isiss Boiano (Itálie). Pokračuje tím naše předchozí spolupráce na společných projektech eTwinning - partnerství na dálku
pomocí IT. Náš nejúspěšnější projekt eTwinning
„LOA“ (Learning From One Another) získal
letos národní cenu Quality Label a také evropskou
cenu European Quality Label.
Hlavními cíli projektu ICT 4 je působit na
otevřenost studentů vůči odlišným kulturám
a stylům života, poznávat jiné školské systémy
a podporovat mezikulturní komunikaci založenou
na práci mezinárodních týmů a současně motivovat studenty k učení se novým věcem.

volné večery jsme strávili společně v bowling
centru. Za nejvydařenější akci považujeme tvořivé
rukodělné workshopy. V oněch workshopech
se mohli všichni blíže poznat a užít si zábavu při
společné tvořivé práci. Petr Velký vedl workshop
malování grafﬁti, Jirka Kulha (Žorž) workshop
vytváření 3D zvířátek, Jakub Vacek se zasloužil
o předvedení origami (japonské skládanky z papíru), Natálka Jankůjová nás učila vyrábět šperky
z hmoty Fimo, Dáša Ušiaková zase šperky z korálků a drátků. Hudební workshop se 6 kytarami
složil píseň na téma Environmental education.

Svatební proslov pana
starosty tlumočili do
anglického jazyka Jarda Kostelník a Petr
Olejník. A v koncertním sále ZUŠ jsme
měli možnost shlédnout vystoupení žáků s hrou na dudy, ﬂétnu,
klavír a další nástroje. Dozvěděli jsme se mnoho
zajímavého o historii této školy a úspěších jejích
žáků a absolventů. Blatenské muzeum překvapilo
krásnými expozicemi nejen hosty z ciziny, ale

Turečtí studenti Yasin a Seyma nás učili vyrábět
dekorativní předměty ze starých novin. Do toho
všeho angličtina, ba i turečtina, portugalština,
polština a čeština…
Společné výlety směřovaly do míst, která
jsme považovali pro naše hosty za ty nejatraktivnější v jižních Čechách – město a zámek Český
Krumlov (památka UNESCO), město České Budějovice – Jihočeské muzeum (prohlídka všech
expozic), náměstí Přemysla Otakara II. a Chrám
sv. Mikuláše. Navštívili jsme také všichni společně sklárnu manželů Vlasákových v Bělčicích
a starodávný kostelík v Újezdci.
Nu a samozřejmě Blatnou a její památky!
Díky panu starostovi Josefu Hospergrovi
se podařilo připravit pro naše zahraniční hosty
velmi zajímavý den v Blatné. Všech 120 členů
Comenius týmů v čele s panem starostou navštívilo blatenský zámecký park, zámek, muzeum
města a základní uměleckou školu. Na zámku
nám pan starosta představil výstavu uspořádanou
u příležitosti mírové mise do Bruselu v roce 2009.
V obřadní síni zámku proběhla simulovaná studentská svatba, která vypadala jako skutečná s tím
rozdílem, že studenti uzavírali pravé kamarádství.

i mnohé Blateňáky. Procházka Blatnou končila
přijetím celé delegace na radnici. Pracovníci
městského úřadu přichystali pro tuto akci překvapení – krásnou prezentaci s promítáním o Blatné
a okolí - a dárky pro každého účastníka. Přijetí
na radnici bylo opravdu vřelé a zanechalo v nás
všech skutečně mimořádný dojem.
Vyvrcholením celé schůzky byl multikulturní
večer v sále SOŠ s účastí rodičů a přátel, v němž
každý národní tým předvedl něco ze své kuchyně
– zpívalo se, tančilo, (možná) přišel i kouzelník,
vařila se pravá turecká káva a úplně na závěr byla
opravdová ohňová show, o kterou se postarali Jiří
„Strup“ Calaba, Jiří Kulha a Jaroslav Kostelník na
našem školním dvoře. A tato podívaná nám všem
vzala dech…Velké poděkování patří všem lidem,
kteří se podíleli na příjemném průběhu večera, ať
už okrajově a pasivně, anebo organizačně a aktivně: moderátorům Ivance Vaňáčové a Petrovi
„Koudymu“ Velkému, hudebníkům, zpěvákům,
tanečnicím, barmanům a všem, kteří si rádi odtrhli část svého času proto, aby zpříjemnili večer
nám všem. Děkujeme i kuchařkám z naší školní
jídelny, které připravily mimo jiné i vynikající
české svatební koláče.

První schůzka v Portugalsku – říjen 2009
Schůzky v portugalském městě Sátão se zúčastnilo 5 studentů a 1 učitelka SOŠ. Mezinárodní
týmy zpracovávaly etnograﬁcké dotazníky, vytvářely logo projektu a mohly se zúčastnit výuky na
portugalské škole. Na programu byly také výlety
do světoznámé oblasti pěstování portského vína
Douro, do starobylého universitního města Coimbra, do přístavu Porto a do letoviska Figueira da
Foz na pobřeží Atlantiku.
Druhá schůzka v Blatné – únor 2010
Ve dnech 20.-25. února 2010 se na naší
škole konala „mega“akce. Přivítali jsme u nás
na druhé projektové schůzce velkou skupinu,
kterou tvořilo 61 studentů a učitelů z Portugalska,
Polska a Turecka. Část studentů byla ubytována
v blatenských rodinách. Dva dny jsme věnovali
projektovým pracem ve škole a dva dny byly výletní. Český Comenius tým tvořilo celkem 55 studentů SOŠ. Hlavním tématem této schůzky bylo
Životní prostředí. Na programu byly prezentace
jednotlivých zemí s tématy Třídění odpadů, Ohrožené druhy, Krásy naší země apod. Studenti se
v mezinárodních skupinkách zúčastnili výuky,
a to napříč všemi předměty. Proběhlo také několik
sportovních utkání ve fotbale a volejbale a dva
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Poděkování
Děkujeme touto cestou panu starostovi Josefu
Hospergrovi a jeho spolupracovníkům na radnici
města Blatné za pomoc a podporu, kterou věnují
našemu mezinárodnímu projektu. Děkujeme také
za zajímavé dary, které jsme dostali pro naše hosty
a též za velmi hodnotné dary, které nám město
poskytlo před cestou do Portugalska pro naše
partnerské školy, představitele města Sátão a pro
hostitelské rodiny.
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poznali. Nelíbilo se mi, že pobyt zahraničních
kolegů byl tak krátký. Účast na akci mi pomohla
zlepšit mou angličtinu.
Lukáš Podhrázký, 4.B:
Setkání v Comenius projektu bylo pro mě
jednoznačným přínosem. Zlepšil jsem své komunikační schopnosti v anglickém jazyce, získal také
řadu kamarádů a kamarádek, se kterými si teď
píšeme e-maily. Škoda jen, že už jsem ve 4. ročníku
a nemohu se účastnit meetingu v Polsku.

Studenti, o co vás osobně toto setkání obohatilo?
Hanka Solarová, 1.D:
Toto setkání mě obohatilo hlavně o nové
zkušenosti, poznání kultur jiných zemí a navázání kamarádských vztahů se studenty z ciziny.
Více než vydařený byl společný program ať už
v sále školy nebo na výletech a procházkách po
Blatné. Myslím, že nebudu lhát – zdokonalila
jsem se v angličtině. Jediné, co jsme postrádali,
byla nuda. Rozhodně mi tato akce pomohla ke
zlepšení komunikace nejen se studenty cizích škol,
ale především se studenty naší školy a dohromady
jsme vytvořili skvělý kolektiv.
Fanda Vávra, 2.C:
Mě toto setkání obohatilo o spoustu věcí.
Dověděl jsem se hodně zajímavých věcí o kultuře
a životním prostředí partnerských států, získal
jsem několik kamarádů. Líbil se mi hodně velký
společný večer, protože při něm jsme se nejvíce

Dominika Květoňová, 1.D:
Nejvíce se mi líbilo, když studenti navštívili
naši třídu a společné výlety. Měla jsem doma
ubytovanou dívku z Turecka. Dověděla jsem se,
že u nich mají mnohem tvrdší život než my tady
v Čechách. Dověděla jsem se, kdo to byl Mevlana
(turecký ﬁlosof). Jediné, co se mi nelíbilo, že to
bylo krátké.
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Nikol Opplová, 3.C:
Bylo velice zajímavé dovědět se nové informace o jiných zemích, o jejich zvycích, celkovém
životním stylu a způsobu života. Rozhodně bych
tuto zkušenost ráda zažila znovu.
Natálka Jankůjová, 2.C:
Myslím si, že celé setkání mě (a nejen mě)
obohatilo o komunikační schopnosti, a to nejen
v cizím jazyce, ale i v tom našem. Mamka mi neustále připomíná, že za ní takové možnosti nebyly,
ať jsem za to vděčná. A já jsem! Doufám, že tato
činnost školy bude trvat co nejdéle! Studenty to
baví a možnost poznávat jiné kultury je víc než
důležitá pro rozvoj dobrých vztahů.
Martin Jakš, 2.B:
Mnoho jsem toho získal díky projektu Comenius. Lépe jsem poznal naši zemi a trochu i cizí
země. Dále jsem poznal opravdu mnoho skvělých
lidí a získal více kamarádů nejen z cizích škol, ale
i z té naší. Všechny aktivity byly úžasné a něčím
zajímavé, ale kdybych si měl vybrat pouze jednu,
tak by to asi byl výlet do Českého Krumlova. Je
to opravdu krásné město. Díky Comeniu jsem se
opravdu velmi zlepšil v angličtině. Ještě před Comeniem jsem si tolik nevěřil, že bych byl schopen
se s někým domluvit v angličtině. Bál jsem se totiž,
že budu dělat chyby, nebo nebudu znát některá
slovíčka apod. Během Comenia jsem byl ale mile
překvapen: dokázal jsem se se všemi domluvit
a vše jsem jim rozumněl. Nyní už nemám strach
si s někým anglicky promluvit.
(pokrač. na str. 8))

Číslo 7 / strana 6

Blatná 16. dubna 2010

Blatenské infocentrum
a cestovní kancelá� Ciao… aktuáln�:
Oficiální zahájení cykloturistické sezony 2010 v Jiho�eském
kraji prob�hne pod názvem „S kolem k šumavskému
mo�i“. Stane se tak 1. 5. 2010 a výchozím místem je m�stys
Frymburk. Okruhy kolem „šumavského mo�e“, tedy Lipna,
jsou p�ipravené dva. První 20 km dlouhý je vhodný pro
rodi�e s d�tmi. Pro zpest�ení je p�ipravena prohlídka vodní
elektrárny Lipno, pro ú�astníky zdarma. Druhý okruh vede
kolem Lipna a m��í 50 km. Organizáto�i doporu�ují
„opep�it“ si tento okruh ješt� výjezdem na Vítk�v Hrádek.
Sou�ástí všech tras je zdarma p�evoz p�es Lipenskou nádrž. Sou�ástí programu je slavnostní otev�ení
nov� vybudované osv�tlené cyklostezky Jezerní na trase Frymburk – Lipno nad Vltavou. Ú�astníci
mohou zdarma využít dopravu cyklobusy s vleky na kola, které pojedou mimo jiné po trase Písek,
Strakonice. Místa v cyklobusu je pot�eba si p�edem rezervovat. Podrobn�jší informace o akci získáte
v informa�ním centru a cestovní kancelá�i Ciao… pod blatenskou v�ží. Sportovních možností kolem
Lipna se nabízí mnohem víc. V obci Lipno nad Vltavou se mohou d�ti i dosp�lí projet bobovou dráhou –
Slide Land. Na kilometru dlouhé dráze na bobisty �eká mimo ostrých zatá�ek a krásného výhledu také
radar, který zm��í Vaší aktuální rychlost. Bobová dráha je otev�ena celoro�n�. Sezonu 2010 slavnostn�
zahájili 3. dubna také na nejstarším jiho�eském vodním mlýn� v Hoslovicích. V sobotu 17. 4. prob�hne
Vítání jara na Zámku Lná�e. Od 14:00 bude uskute�n�na mimo�ádná prohlídku zámku.
Od 15:00 hod se m�žete t�šit na vep�ové hody, ochutnávku a prodej domácích
vep�ových specialit a p�edevším pak na vystoupení jiho�eského Folklorního souboru
z Volyn�. Ú�ast p�islíbila i pravá „bába ko�ená�ka“. 24. 4. zahajuje sezonu Muzeum
st�edního Pootaví ve Strakonicích. Tento den bude na nádvo�í hradu a v jeho okolí
probíhat kulturn� sportovní program pro d�ti a dosp�lé. D�ti p�ivítají pohádkové
postavy a krom� jiného se m�žete nap�íklad zú�astnit cyklistického výletu
Strakonickem nebo se vydat na turistický výlet Nau�nou stezkou Švandy dudáka.
Vendula Hanzlíková a Váš Ciao… team
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Vishay Electronic spol. s r.o., závod 23
Blatná – SFERNICE

přijme pracovníka na pozici:

seřizovač - mechanik

pro oddělení LISOVNA
pracovní náplň:
- výměna forem
- údržba strojů a zařízení
- zlepšování procesu výroby
- úzká spolupráce s oddělením kvality výroby
vítané znalosti:
- v seřizování vstřikovacích lisů
- ve zpracování plastů
- pneumatických a hydraulických zařízení
- zručnost,technické znalosti,časová ﬂexibilita
nabízíme:
- stabilní zaměstnání v zavedené společnosti
- zajímavé ﬁnanční ohodnocení, nadstandardní
příplatky
- ﬁremní beneﬁty (příspěvek na stravování, dopravu
do zaměstnání, dovolenou a vánoce, životní
pojištění)
kontakt:
VISHAY Electronic spol. s r. o., Paštická 1096, 388 01
Blatná
tel.: 383 455 611 – Říhová Martina
e-mail: martina.rihova@vishay.com

Program na
duben 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
15:30 - 16:15 Angličtina s Kapříkem
16:30 - 17:30 Angličtina pro opravdové i falešné začátečníky
Předběžný program na pondělí a středy
19.4. - Berušky z barevných papírů
21.4. - Kytičky z piškotů
26.4. - Rámeček pro maminku
28.4. - Přiletí k nám čarodějnice
Neděle 18.4. od 15.00 do 17.00 hod.
oslava 1.narozenin MC Kapřík
v blatenské sokolovně
Úterý 20.4. od 16.00 hod – Kurz líčení
Čtvrtek 22.4. – Návštěva MŠ Vrchlického – sraz v MC v 9 hodin
Máte doma nevyužité, ale funkční a zachovalé hračky?
Věnujte je, prosím, dětem do MC Kapřík
- více na www.mckaprik.estranky.cz

�
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Drobné památky
Blatenska
V lokalitě u bývalého mlýna pod Dolejším
rybníkem v Tchořovicích je podél cesty na
kamenném soklu s datováním 1896 jeden
z mnoha dalších křížů, zdobících krajinu
Blatenska. Samotný litinový kříž je umístěn na
vyšším kamenném pilíři a je charakteristickým
artefaktem z této oblasti. Kříž s korpusem
Krista má ve spodní části nápisovou destičku,
u paty kříže je reliéfní plastika. Na fotograﬁi
z roku 2008 je celá památka nešťastně natřena nevhodnou stříbřitou barvou, místy již
opadávající.
Foto V. Cheníček, říjen 2008

Pet

Hledám pro své děti /6,10/ učitelku (učitele)
na klavír/příp. klávesy.
Rozhodující je profesionalita a pozitivní
přístup k dětem.
Cena 250 Kč / hod.
tel.: 775 99 06 16,
e-mail: Elephants@seznam.cz

REALITY BLATNÁ - Dr. KERNDL,
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny Tesly Blatná)
18 let praxe na realitním trhu!
- Vybráno z nabídky: Nový RD Lažánky, RD Bělčice, RD s bazénem
Bezdědovice, RD Metly. Býv. hájovna u Blatné, chalupa Bělčice,
usedlost Lom u Bl.
Byty - Vrbno 3+1 se zahrádkou, Radomyšl 2+1, Blatná 1+1 (ceny dohodou). Hostinec Záboří, hostinec Tchořovice, výrobní areál Mirovice.
Stavební pozemky Bezdědovice, Blatná, Mečichově, Chobotě.
Pronájem neb. prostor v centru Blatné.
Bližší informace na 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!
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Projekt Commenius (pokr. ze str. 4)
Karolína Schneiderová, 3.C:
Velmi zajímavé byly rukodělné workshopy, ve
kterých jsme se mohli podělit o své nápady, zájmy
a radost. Ty se všem studentům líbily. Mile mě
potěšil výlet do bělčické sklárny a do Českého
Krumlova. Nejkrásnější byl společenský večer, kde
všichni mohli předvést něco ze svých zájmů. Jsem
ráda, že jsem mohla na tomto večeru vystoupit,
protože mou největší zálibou je bezkonkurenčně
zpěv. Účast na této akci mi pomohla ke zdokonalení jazykových schopností, jsem ráda, že jsem
členkou Comenia. A tímto děkuji všem, kdo se na
tomto projektu podílejí, protože nespojuje jenom
nás se školami v zahraničí, ale lépe se poznají
i studenti z naší školy.

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

městě Jeziorany. Delegaci SOŠ Blatná budou
tvořit dva studenti a dvě učitelky. Povezeme s sebou výsledky našich jarních projektových prací,
např. video nahrávku na téma Naše škola a životní
prostředí. Součástí setkání bude také hodnocení
prvního projektového roku.
Další informace o mezinárodních aktivitách
SOŠ lze najít na www.blek.cz nebo na portálu
www.etwinning.net.
Ing. Marie Švehlová
Koordinátorka mezinárodních projektů
Střední odborná škola Blatná
MC Kapřík pořádá v úterý 20. dubna 2010 od 16.00 hod.

Silvia Amaro, studentka z Portugalska:
This time the topic that brings me to you is
the 2nd exchange in Czech Republic according to
Comenius. As one of the persons involved in this
exchange, I have to say thank you to my English
teacher, Maria Silva and to English teacher from
Czech Republic, Marie Svehlova for all work that
they had to make this experience possible. It was
very nice to meet Czech school and compare it
with my school, meet new people and meet new
cultures, mainly because it was the ﬁrst time that
we had the chance to be with the Turkish team.
I have to say thank you to the class that introduced the school to me, 1B, because they were

very sweet. Thank you guys!!! I think that there
are no words in the languages I know to express
all my feelings about all I had the opportunity to
live. It was great when we walked in Blatná in the
evening, when we were received at the town hall,
when we participated in the evening cultural show
previously prepared by the students. For me this
exchange will always be in my memory. Thank
you for the moments, Polish, Czech and Turkish
partners, you are amazing! Hope to see you in
Poland! Silvia Amaro.
Další plány
Třetí schůzka projektu Comenius ICT 4 se
uskuteční na začátku června 2010 v polském

Kurz líčení

- kurz povedou kosmetické poradkyně ﬁrmy Mary Kay
- cena kurzu 180,- Kč
objednávejte se, prosím, přímo v MC nebo prostřednictvím mailu – nejpozději do 19. 4.
(kapacita omezena)

STAVEBNÍ ČINNOST
& Realizace koupelen

Blatná

~ 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

www.marpa.webnode.cz
Mail: marpa108@seznam.cz
Tel: Patrik Flachs
731/466 512
Marek Ředina 737/667 198
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Turnajová premiéra v nové
kuželně

ZŠ Holečkova v Blatné uspořádala v pátek 9. dubna již 7. ročník kuželkářského turnaje družstev. Letos jsme se všichni mimořádně těšili na prostředí
nově zrekonstruované blatenské kuželny. Díky místnímu sportovnímu oddílu
si mohli naši žáci dvakrát předem vyzkoušet všechny 4 dráhy a seznámit
se se záludnostmi jmenované hry. Většina z nich přistoupila k umožněné
tréninkové přípravě v rámci školního vyučování velmi zodpovědně. Byla
radost sledovat některé jedince, kteří se pekelně soustředili na svůj výkon
a všemi svými silami se snažili dosáhnout co nejlepších výsledků. Jako
odměna za snahu a cílevědomý přístup byla 3 žákům a 3 žákyním dána
možnost reprezentovat svoji školu v tradičním sportovním zápolení. A mohu
zodpovědně říci, že výběr byl tentokrát opět velmi úspěšný. I když se na
první pohled zdálo, že hlavně v chlapecké části společného družstva máme
samé mladé závodníky, o to více potěšilo jejich zapálení pro dosažení společného úspěchu.
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Blatná Mgr. B.Navrátil, který se osobně zúčastnil turnaje a slavnostně ho
také zahájil. Rozdíl při vyhlašování byl patrný pouze z velikosti číslice na
získaných diplomech s upomínkou na krásné prostředí blatenské kuželny,
které esteticky velmi zdařile vytvořila paní ředitelka pořádající školy Mgr. R.
Kocúrová. Tradičně také došlo na předání upomínkových předmětů pro
nejlepší jednotlivce. Stali se jimi žáci místní základní školy D. Lenková
a T. Hájek. Kromě nich tvořili vítězné družstvo ještě N. Skalová, L. Bubnová,
J. Adámek a J. Minařík. Všichni dohromady vytvořili silný spolupracující
tým a o to nám všem vlastně šlo.
Také nás velmi potěšila upřímná a hřejivá slova spokojenosti členů doprovodu závodníků ostatních dvou škol. Díky všem popisovaným zážitkům
stojí za to si společně slíbit, že příští rok opět uspořádáme tradiční turnaj
a budeme se těšit na nová příjemná setkání. My, blatenští, věříme, že se nám
opět podaří sestavit úspěšný kolektiv, ale hlavně, že naši žáci pocítí radost
z toho, co dokáží dosáhnout svými vlastními silami. Vždyť takové pocity
upevňují jejich víru v sebe sama.
Mgr. P. Šavrda

Vítězná sestava.
Bohužel na rozdíl od loňského ročníku, kterého se zúčastnil rekordní počet
5 smíšených družstev, nás letos zklamalo, že se proti našim závodníkům
postavily pouze týmy z Písku a z Vodňan. Příprava a organizace turnaje byla
totiž zajištěna na vysoké úrovni, za což patří velký dík také členovi místního
kuželkářského oddílu panu Körišovi, který nejenže připravil pro všechny
zúčastněné a jejich doprovod příjemné prostředí, ale také se upřímně radoval
z úspěšného vystoupení blatenského družstva.
Ano, opět žáci naší školy dosáhli vytouženého úspěchu, když společnými
silami porazili ve hře 20+20 hodů dohromady 501 kuželku. Napínavost
turnaje zpestřil boj o 2. pozici, který byl rozhodnut opravdu až v samém
závěru. Družstvo z Vodňan dosáhlo celkového součtu 424 bodů a družstvo
z Písku pak součtu 423 bodů. Při vyhlašování konečných výsledků bylo mezi
přítomnými cítit silné napětí a odhodlání do příštích sportovních bojů.
Za svoji snahu byli nakonec odměněni členové všech družstev bez rozdílu
dosaženého výsledku. O hodnotné ceny se postaral pan místostarosta města

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.
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ZMĚNA ČÍSLA VETERINÁRNÍ ORDINACE:
383 393 019

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

Prodám slunný byt 1+1 v Blatné,
ul. Boženy Němcové, 43m2, sklep,
původní stav, OV, pěkný výhled,
přímo v centru.
Cena 700 000Kč.
Kontaktujte mne na email:
jvejsa@centrum.cz nebo
na tel. č. +421

944 447 585
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SWING V BLATNÉ
Tak už se to zase blíží. Poslední duben.
Krajina bude plát tisíci ohňů. Jen jeden
ale bude nejsilnější. Říkáte si: „To je přeci
jasné. Největší oheň v Blatné bude jako
každoročně u hasičské zbrojnice.“ Ale
kdepak! Tentokrát se to nejvíc rozpálí na
zámku. Ano! Tady totiž bude již pošesté
hrát Swing Trio Avalon! Víc než rudé
plameny Vás nažhaví swingové písně 30.
a 40. let v podání Jakuba Šafra (klavír),
Martina Voříška (klarinet), Jana Kubeše
(bicí) a jejich hosta Marka Rejhona (kytara, zpěv).
Všichni čtyři hudebníci hrají tak, že
jen čekáte, kdy se z jejich nástrojů začne
kouřit. Snad aby se skutečně nevzňaly,
jsou na programu i písně pomalé, které Vás
houpavě přenesou do sladkého vytržení
z všedních dnů.
Kdy a kam máte na takový jazzový
sabat přijít? Přeci v pátek 30. dubna v 19
hodin do freskového sálu blatenského
zámku. Vstupenku na koncert si můžete
pořídit v předprodeji v Knihkupectví u Polánských, či na místě.
AV

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
Tuňák uzený

13,90/10dkg
28,90/10dkg

MASO:
Kuřecí prsa mr. 2kg
Krůtí prsa mražená vac
Hovězí dršťky mražené 1kg
Kachna mražená 2,1kg
Husa mražená
Kuřecí čtvrtě - kuřata na grill
Vepřová krkovice bez kosti

99,50/kg
110,-/kg
67,-/kg
72,-/kg
74,-/kg
38,-/kg
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.

ZELENÁ ÚSPORÁM

Zpracuji odborný posudek a dokumentaci
k žádosti o dotaci v programu „ ZELENÁ
ÚSPORÁM „ v oblasti A1,A2 tedy komplexní
a dílčí zateplení objektu. Reference: dosud
kladně vyřízeno cca 15 žádostí.Státní fond
životního prostředí ČR nadále poskytuje
až 20 000 Kč dotaci na projekt a odborný
posudek. Neváhejte!
Ing. Karel Hromada, Paštická 1007, Blatná

tel. 773 682 149

VETERINÁRNÍ ORDINACE
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:
Středa:
Čtvrtek a pátek:
Sobota a neděle:

7.00 - 18.00 hod.
7.00 - 8.30 hod, 14.00-18.00 hod.
7.00 - 18.00 hod.
7.00 – 8.00 hod.

Mimo tyto ordinační hodiny,ošetření úrazů a naléhavých případů- nepřetržitá pohotovostní 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.
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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��

PROVÁDÍME VEŠKERÉ
STAVEBNÍ PRÁCE
rychle a kvalitně.
Bližní informace na tel. č.
724759559
604603757
775630346

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


výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří

Otevřeno:

Hajany 15

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

INTERNET

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

Koupím byt 1+1 nebo
garsonku
v Blatné. Nabídněte.
Kontakt na

723 112 501

čt 15 - 18 hod.
pá 15 - 18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)
nebo po tel. domluvě
Tel.: 383 420 053
mob. 604 566 214
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ˇ
K ULTURNÍ KALENDÁR
Čtvrtek 22. dubna – sokolovna – 19,00 hod.
Divadelní společnost Julie Jurištové

DEZERTÉR Z VOLŠAN

„Chceš poznat pravdu? Umři!“
Staropražská fraška je jednou z nejúspěšnějších komedií proslulého scénáristy, herce, malíře
a bohéma E. A. Pittermanna – Longena
Nenapravitelný ﬂamendr, hlídaný na příkaz
manželky sluhou, to přežene s koňakem…
V hlavní roli O. Navrátil, dále K. Špráchalová, D. Čárová, P. Oliva, L. Jeník aj.
Předprodej vstupenek na odd. kultury od
22. března 2010
Středa 28. dubna 10,00 hod. a čtvrtek
29. dubna 17,00 hod. – zámek

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
žáků ZUŠ

spojený s výstavou prací absolventů výtvarného oboru
Úterý 27. dubna – zámek – 19,00 hod.
Koncert KPH

BELADONA QUARTET
L. Kopsová – housle
M. Pospíchalová – housle
K. Hegerová – viola
P. Jahodová – violoncello

Beladona Quartet je stylové dámské smyčcové
kvarteto z Brna, v jehož podání uslyšíme mnoho
známých klasických melodií - / W.A. Mozart
– Malá noční hudba 1. věta, J. Brahms – Uherský
tanec č. 5 / přes populární operetní melodie, jazzové skladby, šansony i současné ﬁlmové hity - / L.
Bernstein – America z muzikálu West Side Story,
G. Gershwin – Rapsodie v modrém, Nino Rota
– ústřední melodie z ﬁlmu Kmotr …….. /.
Pro předplatitele platí permanentky pro rok
2009/010

2.5. Průjezd historických vozidel 16–17 hod.
15. 5. koncert - Anča Band, Battole
28.5. koncert - The Beatles revival – předprodej vstupenek 19.4. na odd. kultury
Výstavy – zámek, muzeum

Program kina – duben 2010
Pátek 16. 4. v 20:00 hod.
Akční,drama, dobrodružný USA, 2010, 118
minut, s titulky

KNIHA PŘEŽITÍ

/Falcon/
premiéra
Kdysi krásná americká krajina už dávno
neholduje nádhernou a neposkvrněnou přírodou.
Namísto toho se změnila v nevlídnou, zničenou
a nebezpečnou pustinu. Právě v této post-apokalyptické Americe musí jeden muž (Denzel Washington) ochránit posvátný svazek, který může
být klíčem k přežití celé lidské rasy.
Vstupné 70,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 21. 4. v 19:00 hod.
Komedie ČR, 2010, 118 minut,

ŽENY V POKUŠENÍ

/Falcon/
Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na
manželské problémy jednoho dne zjišťuje, že se
dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Její
doposud milující a milovaný manžel je přistižen
in ﬂagranti s mladší ženou a Helena brzy bezradně
stojí na prahu nového života...
Vstupné 75,- Kč

Mládeži přístupno

Pátek 23. 4. v 20:00 hod.
Akční / Dobrodružný / Krimi / Mysteriózní
USA, 2009, 128 minut, s titulky

SHERLOCK HOLMES

/Warner Bros/
Nové dynamické zpracování nejznámějšího díla Sira Arthura Conana Doyla „Sherlock
Holmes“ přináší Holmesovi a jeho věrnému
partnerovi Watsonovi poslední výzvu. Ukáže se,
že Holmesovy bojové schopnosti jsou stejně tak
smrtící jako jeho pověstný intelekt. Obojího bude

zapotřebí při odhalování smrtelného spiknutí,
které by mohlo zničit celou zemi.
Vstupné 75,- Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 28. 4. v 19:00 hod.
Pohádková fantasy VB, Francie, Maďarsko,
2008, 102 minut, v českém znění

KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ
/Intersonic/
Okouzlující pohádková fantasy plná napětí,
dobrodružství a odvahy, která si získala srdce
miliónů lidí na celém světě.
Napínavý osud odvážné třináctileté dívenky
Marušky Marryweatherové, která po smrti rodičů odjíždí žít ke svému strýci Siru Benjamínovi
do Měsíčního zámku. Odhaluje temnou pravdu
o prastaré kletbě, která již po staletí ničí Měsíční
údolí....
Vstupné 60,- Kč

Mládeži přístupno

Pátek 30. 4. v 20:00 hod.
Komedie Izrael, Německo, Francie , 2009, 90
minut, s titulky

NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ
/Cinemart/
Láska, smích a sumo. Proč se otravovat
s hubnutím, když se můžete dát na zápasení? Poznání, k němuž dojde čtveřice kamarádů, otevírá
množství komediálních situací, ale upozorňuje
i na společenský tlak vyvíjený na lidi s nadváhou. Snímek bere sumo jako prostředek uznání
i revolty v hubeností posedlé společnosti a sport
jako takový ukazuje coby cestu k vyrovnání se
s osobními problémy...
Vstupné 60,- Kč

Mládeži přístupno

Tane�ní kurzy 2010
tane�ní sezona zá�í – prosinec 2010

Pátek 30 dubna – zámek 19,00 hod.

SWING TRIO AVALON

a jeho host
Předprodej vstupenek v Knihkupectví

�� Základní tane�ní kurz pro mládež od 15-ti let
�� Tane�ní pro dosp�lé – základní kurz
�� Lady kurz – Lady latin dance pro ženy
P�ihlášky do všech kurz� p�ijímáme od 1. dubna 2010
Podrobn�jší informace o jednotlivých kurzech v�etn� p�ihlášek najdete na

Připravujeme na květen
Jarní Blatenské hudební slavnosti 7.5. 2010
1.5. Průjezd historických vozidel 17–18 hod.

www.tanecni-blatna.webgarden.cz
kontakt tel.: 383 423 838

e-mail: tanecni.blatna@centrum.cz
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S PORT
Velikonoční pomlázka na
střelnici
Velikonoční pomlázku si ze sedlické střelnice tentokrát
odvezl profesionál Petr Šmol z Dukly Plzeň
Sedlice - Sedlická střelnice existuje už od padesátých let minulého století. Po dočasném útlumu byl její provoz obnoven roku 1980. O rok dříve
se také zformoval Sportovně střelecký klub Sedlice, jehož členové dosáhli
v řadě přeborů následně významných úspěchů. K současnému datu tvoří
klub třináct jedinců, ovšem výjezdy na soutěže po České republice jsou už
minulostí. „Vlastně se , jak to čas dovolí, účastním už jen já sám“, posteskne
si provozovatel střelnice a zakladatel klubu Petr Adamec.
Ani přebory v Sedlici, které
pořádá několikrát v roce právě
Petr Adamec spolu se svými pomocníky a kamarády, už nejsou
to, co bývaly. „Je to bída s nouzí!“, ulevuje si Petr Adamec, „Pro
mládež je taková činnost v dnešní
době neatraktivní a nezajímavá
- hodně povinností a málo zábavy.
Tenhle neutěšený stav s nízkou
účastí přetrvává už dlouho. Loni
to bylo ještě horší, předloni vůbec
nejhorší.“ Přitom Sedlická střelnice
bývala široko daleko vyhlášená
a doslova v soutěžní dny praskala
ve švech. Jezdívali sem dokonce
i olympionici.
Důkazem úpadku zájmu střelců
byl i letošní ročník závodu ve střelbě z malorážek „Velikonoční pomlázka“.
Pevnou ruku a bystré oko si tady testovalo jen dvanáct vyznavačů tohoto
sportu. Střílelo se v kategorii libovolná malorážka a standartní malorážka
3 krát 20.
Nízká účast byla vykompenzována kvalitou. Vítězství v obou kategoriích
si na své konto připsal placený profesionál Petr Šmol z Dukly Plzeň. „Dneska
jsem si tady vytvořil osobní rekord na téhle střelnici“, usmívá se spokojeně
elitní střelec, který do Sedlice jezdí pravidelně už od dětství, „Když mám
být upřímný, očekával jsem, že dnes vyhraju.“ Největšími úspěchy jeho
sportovní kariéry jsou dvě zlaté medaile na Mistrovství Evropy: „ Jeden
triumf se mi povedl v Bělehradě jako juniorovi. Ten druhý přišel v Granadě
ve Španělsku za mužské družstvo.“ Cesta k vrcholovému sportu prý nebyla
jednoduchá: „ Nahoru jsem se dostal až po sedmi letech svými výsledky.
Bylo to vykoupeno tvrdou prací a sebeobětováním!“
Sedmnáctiletý Jiří Bečka
z Prahy coby benjamínek soutěže dokázal, že ani on není žádné
„ořezávátko“. I když se dvakrát
vyjádřil ve smyslu „Dnes je to
trochu slabší“, přece to stačilo
na bronzový post v obou kategoriích. „Ke střílení mě přivedl
otec, který ho sám provozoval
závodně“, říká nejmladší účastník s pětiletou praxí, „Týdně
věnuju tréninku víc jak deset
hodin a tak mi na jiné sporty
už nezbývá čas. Trénovat jezdím do Sedlce za Prahou.“ Na
sedlické střelnici si zasoutěžil
počtvrté a v minulosti tu už jednou vyhrál. Co se mu skutečně
mimořádně povedlo, bylo zlato
na Mistrovství republiky v roce
2009. Na otázku, kolik stojí stře- Trio vítězů v kategorii libovolná malorážka.
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lecká výbava pro člověka, který se rozhodl věnovat této disciplíně trvale,
odpovídá s kamennou tváří: „ Okolo sto padesáti tisíc korun. Já ji mám díky
podpoře mého otce.“
Stříbrnou pozici v kategorii libovolné malorážky si uhájil Vlastimil Deško
z Písku, v kategorii standartní malorážky 3 krát 20 pak jediná zástupkyně
něžného pohlaví, Marie Jechová z Poděbrad.
Jelikož se střelecký závod jmenoval „Velikonoční pomlázka“, nebylo
divu, že se ceny skládaly převážně z velikonočního sortimentu- beránků,
bochánků, pomlázek apod.
Sedlická střelnice si nadlouho neoddychne. Už v sobotu 17. dubna od
devíti hodin ráno se tady bude konat Český pohár Evropského policejního
parkúru.
Vladimír Šavrda

Mariáš v Buzicích
V Buzicích padaly trumfy jako pieta za zesnulého
mariášového průkopníka
Buzice - Mariáš je ideální druh lehkého hazardu, který nikoho nepřivede
na buben a přitom potěší srdce i oko. V Buzicích je tato karetní hra velmi
oblíbená a ke slovu se dostala i o velikonocích. Ve zdejší společenské
místnosti se u příležitosti 2. ročníku „Memoriálu Vladimíra Samce“- mrtvého kamaráda a spoluhráče- shromáždilo třicet karbaníků různého věku.
Vzdali mu tak úctu a vzpomněli jeho světlé památky tím nejpřirozenějším,
nejvhodnějším způsobem.

Vůbec nejstarším mariášníkem, který v buzickém karetním ráji usedl
za stůl, byl osmdesátiletý Václav Kroupa z Blatné. Mariáš se prý naučil
v osmnácti letech. „Potom nastala třicetiletá pauza- vůbec jsem nehrál“,
vzpomíná starý pán v saku, „Až po těch třiceti letech jsem se k němu vrátil.
Jestli jsem tu hru nezapomněl? Kdepak, takové věci uvíznou v hlavě natrvalo!“ Václav Kroupa se pro mariáš tak nadchl, že i ve svém pokročilém
věku objíždí také další turnaje v blízkém i vzdáleném okolí.
Jiří Himl z Neradova nechybí snad na žádném mariášovém turnaji
v Buzicích a za svou pravidelnou účast by si jistě zasloužil přidělení
inventárního čísla. Od začátku října do konce listopadu sobotu co sobotu
někde „mastí karty“, ovšem Buzice mu bezpochyby přirostly k srdci
nejvíc. „Mariáš jsme hráli už jako kluci při pasení dobytka na pastvinách.
Drobné peníze jsem vložil do hry ale poprvé až před vojnou“, vysvětluje
Jiří Himl mezi prvním kolem a polévkou. Co je při mariáši nejdůležitější?
„ Štěstí- musí ti jít karta. A pak taky pevné nervy a dobrá nálada“, odpovídá obratem.
V letošním memoriálu šla karta nejlépe Josefu Soukupovi z Katovic.
Druhé místo vybojoval buzický rodák Libor Šiška, žijící nyní v Blatné.
Cenu za třetí pozici si odnesl Miloslav Skala z Nepomuka.
Vladimír Šavrda
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Hokejbal proti
drogám
Blatenský oddíl hokejbalu TJ Datels se již
tradičně připojil k celostátní akci „hokejbal proti
drogám 2010“ pořádané hokejbalovým svazem
a ministerstvem školství.
Ve středu a čtvrtek 21.-22. dubna 2010 se
na zimním stadionu v Blatné uskuteční okresní
kolo turnaje. Soutěž je určena pro žáky základních
a středních škol našeho regionu.
I. kategorie - pro žáky 1.-3. třidy ZŠ
II. kategorie - pro žáky 4.-5. třidy ZŠ
III. kategorie - pro žáky 6.-7. třidy ZŠ
V. kategorie - pro žáky 1.-4. ročníku SŠ
Vítězové jednotlivých kategorií postupují do
krajského kola, kde mohou bojovat o postup do
republikového ﬁnále.
Po oba dva dny budou přítomni zástupci
POLICIE ČR s ukázkami své činnosti se zaměřením na protidrogovou prevenci. Celý program
bude moderován včetně vyhlašování výsledků.
Občerstvení na stadionu je zajištěno.
Rádi bychom pozvali všechny pedagogy
a žáky základních i mateřských škol k návštěve
tohoto turnaje. Věříme, že se najdou mezi přihlášenými i přihlížejícími další zájemci o tento
atraktivní sport a budou chtít posílit řady žákovského družstva TJ Datels Blatná.

TJ BLATNÁ – ODDÍL KUŽELEK
PO�ÁDÁ
JARNÍ TURNAJ NEREGISTROVANÝCH
HRÁ�� V KUŽELKÁCH 2010
Termín konání:

Neděle 18.4. 2010
14.00 hod.
19. kolo II.NHbL
TJ BLATNÁ DATELS - TJ VLTAVA ČB.
- zimním stadionu v Blatné.

26. dubna 2010 – 30. dubna 2010
3. kv�tna 2010 – 7. kv�tna 2010
Vždy od 16.00 do 20.00 hodin.

Místo konání:

�TY�DRÁHOVÁ kuželna TJ Blatná

Zp�sob hry:

startují �ty��lenná družstva v disciplín� 4 x 60 hod�
sdružených

Startovné:

startovné �iní K� 320,- za družstvo.

P�ihlášky:

na telefonu 733 544 000 nebo Evžen Cígl, Smetanova 40,
Blatná

Podmínka:

VSTUP POUZE V �ISTÉ SPORTOVNÍ OBUVI SE
SV�TLOU PODRÁŽKOU!!! �ÍNY NEJSOU VHODNÉ!!!

�editel turnaje:

Sva�ina Zden�k

Ob�erstvení:

zajišt�no v b�žném rozsahu na kuželn�

Poznámka:

každé družstvo je povinno p�ed zahájením hry nahlásit pevnou
sestavu družstva

Pozvánka na hokejbal
Sobota 17. dubna 2010
09.00 hod. DOROST
Blatná - Jindřichův Hradec
11.00 hod. MLADŠÍ ŽÁCI
Blatná - České Budějovice
12.30 hod. DATELS „B“
Blatná - SK Palestine
14.30hod. MLADŠÍ ŽÁCI
Blatná - České Budějovice
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ODDÍL KUŽELEK TJ BLATNÁ VÁS SRDE�N� ZVE

NA ZIMNÍ TURNAJ NEREGISTROVANÝCH HRÁ�� 2010
A TEŠÍ SE NA VAŠÍ Ú�AST !!!

P�IJ�TE SI VŠICHNI ZAHRÁT NA NOV�
ZREKONSTRUOVANOU �TY�DRÁHOVOU KUŽELNU!!!
KAŽDÝ Z HRÁ�� STARTUJE NA VLASTNÍ NEBEZPE�Í.

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
- celkové rekonstrukce budov
- rekonstrukce bytových jader
- obklady a dlažby
- sádrokartonové systémy
- zámkové dlažby a zdivo z KB blok�
- demolice objekt� a další

DRAHOSLAV KU�ERA

tel: 603 864 295
email: kucera.zednictvi@seznam.cz
www.kucera-zatepleni.cz

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