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Čtrnáctideník                                                                                                                                     Cena 7,- Kč

Blatenská ryba, spol. s r.o.,
Na Příkopech 747, 
388 01 Blatná,
Tel.: 00420 383 422 511, fax: 00420 383 423 161
www. blatenskaryba.cz 
e-mail : blatenska.ryba@blatna.net

Pozvánka na podzimní 
výlovy rybníků:

Vybrané rybníky naší firmy vhodné k návštěvě :

15.10.  Podkostelní (Putim)
17.10.  Kovašín (Doubravice)
18.10.  Topič zadní (Blatná)
18.10.  Zátavský (Zátaví u Písku)
19.10.  Hradecký (Krty u Strakonic)
20.10.  Horčápský (Horčápsko u Březnice) 
21.10.  Nahošín (Nahošín)
25.10.  Bubovický (Bubovice u Březnice)
26.10.  Prostřední (Putim)
27. - 28.10.  Buzický (Buzice)
  1.11.  Malduchy (Leskovice)
  3.11.  Pančál (Radobytce)
  4.11.  Vilímec (Buzice)
16.11.  Mnichovský (Mnichov u Strakonic)

Akce pro veřejnost budou probíhat ve svátečních dnech 
v Putimi na Podkostelním rybníce a zejména na Buzic-
kém rybníce nedaleko Blatné. 
Kompletní program výlovů včetně malých rybníků je zve-
řejněn na našich webových stránkách.

Rybáři z firem Dvůr Lnáře a Rybářství Lnáře loví nejzají-
mavější rybníky v následujících termínech :

18.10.  Velký Bělčický
20.10.  Hubenov (Kocelovice)
25.-26.10. Metelský
26. až 27.10.  Radov (Tchořovice)
2.11.  Zlatohlav (Újezdec)
3.- 4.11. Pálenec velký (Tchořovice)
8.11. Strašil (Bezděkov)

Ve všech případech si rybáři vyhrazují možnost změny 
termínu výlovu !

Den české státnosti 2011 
na zámku Blatná

S myšlenkou, že svátky se mají slavit, uspořádalo Občanské sdružení 
Nobiscum Humanitas příjemné odpoledne s ryze „domácím“ programem 
na svátek sv. Václava 28. září. Dudáci ze ZUŠ Blatná, mažoretky a taneční 
klub ze Sokola, mladí herci ze souboru Olats otesoc, výstavka o Selské 
jízdě doplněná přednesem vlastenecky laděné básně a v neposlední řadě 
česká a moravská vína, to všechno za přispění krásného počasí potěšilo 
návštěvníky. 

Děkujeme všem vystupujícím, všem, kteří přišli , za podporu Městu 
Blatná a manželům Sýbkovým za zapůjčení klavíru.

Za O. s. Nobiscum Humanitas B. Malinová

Další foto na straně 8.

Blatenské mažoretky.

Olats otesoc.
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 KTUALITYA
Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
Sdružení cyklistické všestrannosti a 

dalším organizátorům akce za uspořádání 
1. ročníku

MEMORIÁLU LUBOŠE HAJNY.
Přeji nejen účastníkům závodu, ale všem 
cyklistům mnoho ujetých kilometrů bez 

nehod.

Lenka Hajnová

Koncem minulého týdne jsme se během jedno-
ho dne ocitli z letošního krásného a teplého babího 
léta v poněkud chladném a sychravém podzimu. 
Pohled na kalendář však napovídá, že se není 
čemu divit. I když nás jistě pár hezkých dní ještě 
čeká, dušičkový čas stojí za vraty.

–  OPADÁ-LI LISTÍ DO POLOVICE ŘÍJNA, 
SV. HAVEL ZASTAVÍ NA POLI PRÁCI 
A BUDE MOKRÁ ZIMA (16.10)

–  SV.  HAVEL STOJÍ ZA TO, JAKÉ BUDE  
PŘÍŠTÍ LÉTO

–  DÉŠŤ NA HAVLA, DÉŠŤ NA VÁNOCE
–  SV. VORŠILA, JÍNÍ NASILA (21.10.)
–  SV. URŠULA PERLIČKY ROZSULA, 

RÁNO VSTALA, POSBÍRALA, ANI JEDI-
NÉ NENECHALA (21.10.)

–  KDYŽ NA URŠULU VĚTR DUJE, TUHOU 
ZIMU OHLAŠUJE

NAVŠTIVTE ZOO VĚTROVY
Počátkem října, v sobotu 1. 10. jsme byli 

pozváni na řemeslnou sobotu do nově otevřené 
ZOO VĚTROVY (u Tábora), na „Svatováclav-
ské posvícení“. Počasí bylo nádherné a celý den 
se opravdu vydařil. Po dlouhé době jsme mohli 
konstatovat: „ To nemá chybu!“.

 Zoologická zahrada byla slavnostně otevřena 
koncem letošního srpna (bývalý RANČ VĚTRO-

VY) a v současné době je největší ZOO v JIŽ-
NÍCH ČECHÁCH. Čítá asi 52 druhů zvířat (např. 
bizon, jaguár, lev, dikobraz, psoun, tygr, krokodýl, 
mýval, velbloud, zebra, lama aj.), je položena na 
svazích nad Táborem směrem na Bechyni. Od 
Blatné je vzdálena asi sedmdesát kilometrů. Kaž-
dý víkend má svůj doprovodný program, většinou 
se jedná o akce pro děti, můžete se zde projet na 
koni nebo se alespoň  svézt se spřežením. Pokud 
vás tato tématika láká, máme pro vás vhodný „tip 
na výlet.“(www.zoo větrovy.cz)
VŮNĚ BYLINEK ANEB KULINÁŘSKÉ 
UMĚNÍ NAŠICH BABIČEK
KAŽDÁ DOBRÁ HOSPODYŇKA MÁ 
SVOU BYLINKOVOU ZAHRÁDKU

Opět se vracíme k naší předprázdninové 
rubrice. 

JEŘÁB ČERVENÝ

Sladkoplodý, moravský, má kyselé až slad-
kokyselé nepatrně nahořklé plody, které obsahují 
velké množství vitamínu C. Obsahují i mnoho 
dalších látek důležitých pro naše zdraví. Sbírají 
se dobře vyzrálé, případně až po prvním mrazíku. 
Jako koření jeřabiny zlepšují chuť, vůni i barvu. 
Dají se všestranně zužitkovat i jako ovoce -  kom-
potovat, kandovat, připravit z nich, želé, šťávu 
i sirupy. Všechny suroviny zároveň můžeme 
použít i jako koření. Kořeníme také čerstvými, 
sušenými i mraženými plody, nejčastěji mléčné 
i smetanové omáčky, zvěřinu a hovězí pečeně.

A pokud se zelených bylinkových zahrádek 
týká, blíží se zima, jestli je máte na zahradách, 
nezapomeňte si včas část přesadit do květníků 
a přemístit domů pro zimní období, zejména 
bazalka je velmi háklivá na první ranní mrazíky, 
uchráníte si tak část čerstvých vitamínů pro na-
stávající sychravé dny.

TIP NA ŘÍJEN: dřevěné obrázky s myslivec-
kou a rybářskou tématikou.

Eva Fučíková, lidové řemeslo

Vlastička Libá
oslaví 15. 10. krásné 70. narozeniny. 

Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti přeje 

R. Bekarek a rodina Schmidtových.

Prof.MUDr.Jaroslav Fajstavr, DrSc.
ORL klinika UK, 2.LF a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 Motol

Nikdy jsem nepomýšlel psát recenze.  Mou 
doménou je odborné písemnictví.  Ale po 
zhlédnutí Stroupežnického Našich furiantů 
v provedení blatenských ochotníků jsem se 
rozhodl vyjádřit své dojmy z tohoto představe-
ní.  Spolek divadelních ochotníků Blatná slaví 
letos stošedesáté výročí svého vzniku.  Tato 
neuvěřitelně dlouhá existence se nutně odráží 
na kvalitě jejich činnosti.  Představení jsem 
zhlédl v předvečer blatenské pouti, 20. srpna 
2011.  Přiznám se, že jsem očekával typickou 
„ochotničinu“, bál jsem se projevů trémy, 
výpadů paměti, přehrávání, které jsou při mno-
hých ochotnických představeních běžné.  To, 
co však celý herecký kolektiv předvedl, mne 
doslova uchvátilo.  Již počet 40 osob, které 
plnily scénu, je obdivuhodný.  Vynikající byly 
scénické dekorace a jejich rychlé přeměny.  
Doplnění živou hudbou,  hezkými tanečními 
vložkami a skupinou dětských herců dodalo 
představení až profesionální ráz.  Nebudu hod-
notit výkony jednotlivých představitelů.  Vyni-
kající byli oba „sedláci“, ale i všichni ostatní 
své role zvládali nejen s jistotou, ale zejména 
s obrovským zaujetím a elánem, které by jim 
mohly závidět i mnohé profesionální soubory.  
Právě ten elán a láska k divadlu čišely ze všech 
scén.  Blahopřát musím oběma režisérům k je-
jich perfektnímu zvládnutí celého představení.  
V mládí jsem se také angažoval v ochotnickém 
divadle, mohu proto porovnávat.  Blateňáci 
suverénně vedou.  V posledních desetiletích 
se, bohužel, s ochotnickým divadlem setká-
váme sporadicky.  Vše přebíjí televize.  Proto 
si velice vážím práce blatenských ochotníků.  
Moc děkuji  za krásné, emotivní představení, 
přeji jim mnoho dalších let aktivity a těším se 
na další jejich výsledky.

Prof.MUDr.Jaroslav Fajstavr,DrSc. 

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

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

Slavnostní výlov 28. října 2011 – 
rybník Buzický

Již tradičně blatenští rybáři chystají svá-
teční výlov pro veřejnost a pro příznivce ryb a 
rybářů z Blatné i z širokého okolí. Letos státní 
svátek 28. října připadá na pátek, na tento 
termín jsme pro Vás připravili vylovení 
Buzického rybníka. 

    Pro návštěvníky budou připraveny nejen 
kvalitní živé ryby a občerstvení, ale i řada 
dalších stánků se zbožím. Namátkou můžeme 
jmenovat uzené ryby z produkce naší firmy 
nebo staročeské pečivo v mimořádně velkém 
počtu druhů. 

    Na rybníce k dobré pohodě zahraje živá 
hudba, proběhne také slavnostní pasování 
na rybáře. Reportáž z výlovu bude natáčet 
oblíbené Rádio Blaník, pro návštěvníky 
bude připraveno Kolo štěstí se zajímavými 
výhrami v rámce reklamní kampaně Ryba 
domácí. Chybět opět nebude soutěž pro děti 
i dospělé s hodnotnými cenami. Výlov bude 
ukončen pravděpodobně brzy odpoledne sig-
nálem „Hoří“, po němž si mohou odvážlivci 
dochytat zbylé ryby. 

Srdečně Vás všechny zveme!
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Pohřební služba města Blatné
Zemřelí, září 2011

Marie Kubátová, Mačkov, nar. 1929
Václav Behenský, Řesanice, nar. 1928
Vlasta Šrámková, Žinkovy, nar. 1930
Jaroslav Karlík, Hvožďany, nar. 1922
Marie Komorádová, Hněvkov, nar. 1918

Měření emisí v krematoriu
Letos v létě (15. 7. 2011) bylo provedeno pravidelné měření emisí v kre-

matoriu v Blatné zkušební laboratoří Naturechem, s. r. o. České Budějovice. 
Tato firma má pojízdnou laboratoř, vybavenou nejmodernějšími měřícími 
přístroji. Předmětem měření byla spalovací pec. Spalování je prováděno 
zemním plynem. Měření zjišťuje obsah oxidu uhelnatého -CO, oxidů 
dusíku - NOx, oxidu siřičitého - SO2, organických sloučenin vyjádřených 
jako sumární uhlík, tuhých znečišťujících látek, plynných sloučenin chloru 
a fluoru. Toto měření se provádí v pravidelných intervalech 1x za tři roky 
a je poměrně nákladné. V období mezi měřeními emisí zde bylo provedeno 
5852 kremací zemřelých. Díky rekonstrukci kremační pece v roce 1998 
a pravidelným generálním opravám a moderní technologii spalování výsledky 
měření splňují všechny předepsané normy. Naše krematorium je tedy šetrné 
k životnímu prostředí. Tímto příspěvkem vyvracíme fámy o tom, že se zde 
již kremace neprovádějí.

Rekultivace skládky 
odpadů Blatná - Hněvkov
Vzhledem k tomu, že se blíží naplnění kapacity II. etapy skládky Blat-

ná - Hněvkov, která je naplánována na 36 000 m3 odpadu a celková plocha 
úložiště odpadu na II. etapě činí 6 050 m2, byl zažádán Krajský úřad Jiho-
českého kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, o uvolnění 

finančních prostředků 
na provedení ekolo-
gického překrytí čás-
ti II. etapy skládky. 
Tyto prostředky byly 
Technickým službám 
města Blatné s. r. o. 
uvolněny a stavební 
práce realizovala, na 
základě provedeného 
výběrového řízení, fir-
ma Radek Šimsa, Služ-
by mechanizace, zemní 
práce, v měsíci září 

celkovým nákladem 562 tis. Kč. Předpoklad ukončení skládkování odpadu 
do II. etapy skládky je naplánován na 1. pololetí roku 2012 a poté bude 
zahájeno skládkování odpadu do III. etapy skládky o kapacitě 20 102 m3 
a ploše úložiště odpadu 3 565 m2.

Níže přikládáme fotografie z provedené rekultivace.

Westernový den 
V pořadí již 4. WESTERNOVÝ DEN se uskutečnil v areálu Domova 

PETRA v Mačkově. 
Na pozvání přijeli i naši kamarádi z těchto zařízení: DOZP Osek, DOZP 

Zběšičky, DOZP Milíře, Duha Písek, Zvíkovská kytička, Domov Libníč 
a Centrum sociálních služeb Empatie Č. Budějovice a Základní škola 
speciální Blatná. 

Pro všechny byl připraven bohatý program - vystoupení dvou uživatelek 
Domova PETRA na koních, kovboj Jimmy, vystoupení country tanečního 
souboru Rozálie, mažoretky Prezioso a nechyběly ani různé soutěže a občer-

stvení. K tanci a poslechu zahrála country kapela Š-UMÍCI. Celým zábavným 
odpolednem nás provázela moderátorka rádia Faktor Jana Křížová. 

Rádi bychom též poděkovali sponzorům této akce. Jsou to: DIBAQ 
a.s., EQUISERVIS s.r.o., Měšťanský pivovar Strakonice a.s., HITRADIO 
FAKTOR a MVDr. Stošek Blatná.

Poděkování si ale také určitě zaslouží všichni zaměstnanci Domova 
PETRA, kteří celou akci připravovali a v jejím průběhu zajišťovali vše 
potřebné.

Letošní 4. Westernový den se opět skvěle vydařil, počasí bylo přímo 
ukázkové a všichni se už určitě těšíme na příští ročník.

Malečková
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Budislavice – farní kostel sv. Jiljí
Historické souvislosti

Počátky Budislavic nejspíše souvisí s kolonizačními aktivitami vel-
možského rodu Buziců v jihozápadním podhůří Brd. Své jméno získala 
ves pravděpodobně podle jednoho z jeho příslušníků Budislava z Březnice 
připomínaného v letech 1224–1257.

První písemná zpráva o zdejším kostele 
pochází z roku 1369, kdy budislavická 
farnost náležela do bozeňského děkanátu 
a místní duchovní správce odváděl pololetně 
9 grošů papežského desátku. Byl jím asi farář 
Vilém, který roku 1370 odešel do Katovic 
a na návrh panoše Miroslava z Budislavic, 
patrona kostela, ho vystřídal nový kněz Čer-
ník, rodem z nedalekých Kladrubec. Farnost 
sestávala z Budislavic, Kladrubec, Mladého 
Smolivce a Přebudova. Z roku 1380 pochází 
zpráva, podle níž vedli o budislavické farní 
beneficium spor kněz Otík a klerik Jan, kteří 
se rozhodli podrobit rozhodčímu výroku 
rytíře Protivy z Kasejovic. Roku 1401 byl 
patronem kostela Beneš z Choustníka, králov-

ský hejtman Vratislavského a Svídnického knížectví a roku 1418 Mikuláš 
z Kladrubec, který ke zdejší faře dosadil kněze Jana, rovněž z Kladrubec, 
posledního známého katolického faráře před husitskými válkami. 

Situaci farní správy v pohusitském období neznáme, bezpochyby však 
byla zajišťována, jak dosvědčuje fakt, že v průběhu 16. století byly pro 
kostel pořízeny dva zvony, druhý z roku 1550 dokonce financovali sami 
farníci. Další doklad pak pochází z roku 1557, kdy se Jiřík Chanovský 
z Dlouhé Vsi zavázal nechat odsloužit v Budislavicích pět mší a přispět 
kostelu deseti librami vosku za Šimona Baťka z Chloumku, kterého 
předešlého roku o budislavické pouti zabil jeho písař Vaněk. Roku 1565 
pamatoval na potřeby kostela peněžitým odkazem bývalý patron Václav 
Zmrzlík ze Svojšína. Kostel měl i své pozemky, tzv. zádušní, o kterých se 
činí zmínka v pramenech roku 1586. Tyto pozemky však byly v dané době 
v užívání vesničanů a vrchnosti. O jednom budislavickém faráři se z místní 
tradice dovídáme, že byl roku 1618, tedy na samém počátku stavovského 
povstání, zabit cestou z Nepomuka v lese Štědrý vojáky císařského generála 
Henriho Duvala Dampierra. 

Po roce 1620 byla farnost spravována nějakou dobu z Kasejovic, od 
roku 1655 z Vrčeně a konečně roku 1663 byl kostel připojen jako filiální 
k Čížkovu. Roku 1686 zde ovšem vypomáhali 
i bosí augustiniáni ze Lnář. K obnovení du-
chovní správy v Budislavicích došlo pak teprve 
roku 1786, a to formou lokalie, tj. s vlastním 
duchovním, sídlícím ovšem mimo farnost. 
Prvním lokalistou byl ustanoven Tobiáš od 
sv. Thekly Jermář, bosý augustinián z kláštera 
ve Lnářích, který začal psát také nejstarší farní 
matriky. Patronát nad kostelem převzal Nábo-
ženský fond. Roku 1857 byla budislavická lo-
kalie opět povýšena na farnost; prvním farářem 
se stal Antonín Laad (1857–1863). Vlastního 
faráře pak měly Budislavice až do konce druhé 
světové války. Jedním byl P. František Šulc  
(1922–1941), jmenovaný pro své zásluhy 
v církevní správě biskupským notářem a roku 1934 osobním děkanem. Když 
v červnu 1941 zemřel, zúčastnilo se jeho pohřbu velké množství kněží, ale 
především věřících, mezi kterými se pro své kvality těšil značné oblibě. Po 
roce 1945 byla budislavická farnost střídavě administrována z Kasejovic, 
Čížkova a Nepomuka, krátce i ze Hvožďan. V současné době dojíždí do 
Budislavic duchovní z Kasejovic.

Stavební vývoj
Kostel je ve svém jádře gotický, při čemž jeho výstavba je kladena do 

let 1260–1270. Pozůstatky této stavební fáze představuje obvodové zdivo 
lodi, severní portál a triumfální oblouk. Portál vykazuje vlivy stavební huti 
pomuckého cisterciáckého kláštera. Pětiboký presbytář vznikl podle odbor-

né literatury až ve druhé polovině 14. století. Z té doby nejspíše pochází 
i sedlový portálek, který jej spojoval s původní sakristií. Již v první polovině 
16. století musel mít kostel zvonici, stojící patrně samostatně, neboť roku 
1524 byl pro něj pořízen nejstarší známý zvon. K významným stavebním 
zásahům došlo pak až v období baroka mezi lety 1723–1731, kdy byla 
k západnímu průčelí přistavěna hranolová věž s cibulovitou bání a předsíní, 
boční oratoře, stávající sakristie a upraven hudební kůr. Roku 1879 byla věž 
opatřena osmibokou hrotitou střechu, původní barokní podobu získala opět 
při důkladné opravě kostela v letech 1913–1914, kterou prováděla firma 
Františka Bierhanzla z Březnice nákladem 32 000 korun. Roku 1915 byly 
na ní umístěny hodinové ciferníky a stroj od firmy Ludvík Heinz z Prahy. 
Náklad na pořízení hradili farníci, kteří pro realizaci akce ustavili zvláštní 
výbor. Roku 1932 byla na kostele položena nová šindelová střecha, roku 
1937 byla do něj zavedena elektřina. Větší oprava kostela proběhla ještě roku 
1969. Zatím poslední rekonstrukce byla podniknuta v letech 2004–2006 ve 
spolupráci farnosti a obce Mladý Smolivec za finanční podpory Plzeňského 
kraje a Ministerstva kultury. Kostel dostal nový kabát, díky němuž tvoří 
výraznou dominantu Budislavic, což umocňuje i jeho noční osvětlení.  

Popis
Kostel je jednolodní stavba s pětibokým presbytářem stejné šíře, sakristií 

v jeho ose, postranními oratořemi, krytými pultovými střechami, hranolovou 
věží s cibulovitou bání v ose západního průčelí a představenou předsíní. 
V severní stěně lodi je zazděn původní gotický vstupní portál datovaný 
do let 1260–1270 a ovlivněný architektonickým tvaroslovím stavební huti 
cisterciáckého kláštera v nedalekém Pomuku. Portál je hrotitý, profilovaný 
masivním oblounem mezi dvojicí výžlabků. Oblý dřík, spočívající na patičce 
a soklíku, přetíná talířový prstenec. Okna jsou úzká, půlkruhem zaklenutá, 
což je nejspíše výsledek barokizace původních hrotitých v 18. století.

Presbytář kostela je sklenut paprsčitou klenbou na jednoduše vyžlabených 
klínových žebrech vybíhajících z drobných jehlancových konzol s nepro-
filovanou římsou, umístěných velmi nízko nad zemí. Obě boční oratoře, 
které se otvírají do kněžiště půlkruhovým obloukem, mají křížovou klenbu, 
stejně jako sakristie, přístupná z presbytáře gotickým sedlovým portálkem. 
Triumfální oblouk je lomený, pravoúhle odstupněný. Loď sklenuta valeně 
s výsečemi, podvěží křížově a západní předsíňka plackou.

Kruchta je půlkruhově vyklenuta a spočívá na dvou štíhlých zužujících 
se sloupech s krychlovými hlavicemi, zdobenými na přední straně pilovým 
řezem, a masivní kvadratickou patkou.

Zařízení
Hlavní oltář kostela je rokokový z druhé poloviny 18. století s obrazem 

sv. Jiljí od akademického malíře Josefa Scheiwla z roku 1859 a novějšími 
sochami sv. Terezie z Lisieux a sv. Antonína Paduánského. Roku 1938 byla 
provedena oprava oltáře firmou Františka Charváta z Kutné Hory za 5 300 
Kčs. 

Protějškové boční oltáře sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie Nepo-
skvrněné jsou pseudobarokní z roku 1859 a zdobí je obrazy od P. Bedřicha 
Kamarýta (1831–1911), faráře v Deštné u Jindřichova Hradce, jehož díla je 
možno vidět v mnoha kostelích po celých jižních Čechách, v našem kraji 
například v Kasejovicích, Kocelovicích či Újezdci u Bělčic. V nástavcích 
obou oltářů jsou umístěny oválné obrazy sv. Václava a sv. Ludmily, patrně 

Budislavický děkan P. Franti-
šek Šulc (poskytla M. Hlavnič-

ková z Budislavic).

Gotický severní portál kostela 
(foto NPÚ).

Kostel a fara př. r. 1912 (Městké muzeum v Blatné, foto J. P. Hille).



Ročník 22 (32) Blatná 14 října 2011 Číslo 17 / strana 5

staršího původu. Dříve býval v kostele také votivní obraz Panny Marie 
Růžencové od Jana Mathausera z roku 1904.

Barokní kazatelna byla demontována a ponechán jen baldachýn s holu-
bicí Ducha svatého a beránkem Božím na vrcholu. Pod kůrem se nachází 
lavice s maltézským křížem na opěradle určená patrně pro dožického bailiva 
maltézského řádu, který byl do roku 1786 patronem budislavického kostela 
a i v pozdějších dobách kostel navštěvoval.

Varhany postavil roku 1866 Johann Fischpera ze Sušice. Opraveny byly 
roku 1903 domažlickým varhanářem Antonínem Červenkou a roku 1913 
Františkem Šurátem z Českých Budějovic. Současný nástroj byl pořízen 
z iniciativy P. Františka Šulce roku 1927 u pražského varhanáře Karla 
Urbana. Financován byl náboženskou maticí a částečně sbírkou. Náklad na 
jeho pořízení činil 16 225 Kčs.

Na věži visely tři zvony. Nejstarší pocházel z roku 1524 a byl ulit zřej-
mě na náklad patrona, kterým byl v tu dobu Václav Zmrzlík ze Svojšína 
na Lnářích. Byla na něm jména čtyř evangelistů a patrona kostela sv. Jiljí. 
Největší zvon zhotovil roku 1550 v Plzni konvářský mistr Mikuláš a hradili 
jej sami farníci. Třetí nejmenší zvon byl přelit roku 1879 u Josefa Děpolta 
v Plzni. Zvláštní zvon se nacházel v sanktusníku. Tento byl spolu s předešlým 
a nejstarším zrekvírován za první světové války. Roku 1926 byly za peníze 
ze sbírek a z darů od amerických krajanů pořízeny u Richarda Herolda 
v Chomutově tři nové zvony – sv. Vojtěch, sv. Jan Nepomucký a sanktusový. 
První dva vzaly za své při rekvizici roku 1942, zůstal tedy zvon z roku 1550 
a sanktusový. Roku 2009 pořídila Obec Mladý Smolivec, k níž Budislavice 
náleží jako místní část, do věže nový hodinový stroj a dva gongy, namísto 
původního z roku 1915, který se na samém počátku 21. století za nejasných 
okolností ztratil. 

Pohled od jihu (foto NPÚ).

Státní maturita trochu jinak
Vážení čtenáři, rodiče budoucích maturantů,

mám nepřekonatelnou vnitřní potřebu se s Vámi podělit o průběh letošní 
státní maturity, jak ji prožívala moje dcera a vlastně celá naše rozvětvená 
rodina. 

Dne  16. 5. 2011, což byl první maturitní den, jsme  ještě s naší babičkou 
doprovodily  dceru ke složení ústní maturitní zkoušky. Nálada byla 
optimistická, dcera mírně nervózní, ale vzhledem k tomu, že se v průběhu 
svatého týdne  pilně připravovala, byla přesvědčena, že vše bude mít zdárný 
konec. Zpočátku to taky tak vypadalo. My s babičkou jsme odjely do 
nákupního centra a dcera průběžně podávala informace. Všechno šlo jako po 
drátku. Odborné předměty naprosto bez problémů. V českém jazyku se náhle 
objevil bodovací systém, na který je před tím žádný z profesorů neupozornil. 
Padly tam i jakési doplňující otázky, o kterých toho dne maturující neměli 
ponětí. Nakonec i to dcera zvládla. Odpoledne ji ještě čekala ústní zkouška 
z anglického jazyku. K maturitní komisi se přidala zástupkyně školní 
inspekce. Tato zkouška probíhala také podle daného bodování. Skládala se 
z tématu, které zadávala škola a z doplňujících otázek, které byly součástí 
státní maturity. Doplňující otázky se studenty opět jejich profesor angličtiny 
neprobíral a nepřipravoval je na ně. Z pěti maturantů pět neprospělo.

Po zjištění situace jsme ihned začaly přemýšlet, co to pro dceru znamená 
dál. Dozvěděly jsme se, že pokud nesložila ústní část, nebude připuštěna 
k části písemné. Písemnou maturitní zkoušku z českého jazyku ovšem 
skládat bude. 

Mezitím jsme musely vyřešit další problém a to s přijímacími řízeními 
na vysoké školy, kam si dcera dala přihlášky. Ze čtyř jí jedna univerzita 
rovnou odpověděla, že nemá cenu se dostavit k přijímacímu řízení, pokud 
není schopna v jejich požadovaném termínu předložit maturitní vysvědčení. 
Ostatní školy termín prodloužily do konce září. 

Na konci května dcera úspěšně složila písemnou státní maturitu z českého 
jazyku. K obsahu se nebudu podrobně vyjadřovat, pouhá pětina otázek se 
týkala pravopisu a slohu, ostatní byly zaměřeny na práci s textem. Takže se 
studenti mimo jiné dozvěděli fotbalové výsledky 

1. fotbalové ligy v České republice a jak dlouho je březí samice vlka. 
Už zde ovšem společnost CERMAT nedodržela termín dodání výsledků do 
škol. Zpracování jim trvalo více než 14 dní. Dcera mezitím velmi úspěšně 
absolvovala přijímací zkoušky na vysokou školu a byla přijata. Od poloviny 
prázdnin dceru  na zkoušku připravovala profesorka angličtiny, ke které ještě 
s jednou studentkou dvakrát týdně dojížděly. 

Prázdniny utekly jako voda a strašák jménem státní maturita tu byl zase. 
Doporučeným dopisem nám byly oznámeny termíny ústní i písemné zkoušky. 
Dne 7. 9. se stal zázrak a ústní maturita se zdařila. Ze sedmi opravujících 
sedm zdárně absolvovalo. Opravdu zázrak nebo že by někdo vyměnil 
studenty, nebo že by konečně věděli, do čeho jdou a na co se mají ke zkoušce  
připravit? Písemná část se konala 16. září. Dcera odjela na tzv. sběrné místo, 
což byla střední škola určená k této opravné zkoušce. Naštěstí tato škola 
byla v témže městě jako její původní. Někteří studenti, kteří studovali např. 
v Horažďovicích, museli jet až do Sušice. To vše na vlastní náklady. Výsledky 
písemné zkoušky měly být dodány do škol do 23. 9. 2011. Od rána jsme 
telefonicky stíhali osobu pověřenou na dceřině střední škole. Společnost 
CERMAT, která za zpracování maturitních testů dostala více než tučný 
honorář z našich kapes, opět nezklamala. Nechala nás vycukat až do pondělí. 
Takže náš Happy day má datum 26. září 2011, kdy jsme konečně uzavřeli 
kapitolu nazvanou Státní maturita. Přeji všem maturantům ve školním roce 
2011/2012 a jejich rodičům, aby šťastně odmaturovali v řádném termínu 
a nemuseli prožívat ten nervy drásající půlroční maratón jako my.  

Mgr. Zdeňka Jestřábová

Program – podzim, zima 2011:
14. 10. Rusko ve fotografiích pana Jaroslava Kortuse.
11. 11. Svatomartinské husí hody s ochutnávkou (vstupné).
10. 12. sobota, od 15 hod. Vánoční výstava. Dekorace, perníčky  
 ke koupi i k zhotovení

Změna programu vyhrazena, pokud není uvedeno jinak, vstupné je 
dobrovolné, občerstvení zajištěno. Rezervace míst a informace na tel. 
724119332, nebo na www.vrbno-ubytovani.cz  I vy si můžete náš sál 
zadat pro svojí akci.

Mateské centrum Kapík Blatná bude poádat již 
druhý Kurz zdravého hubnutí.
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Mezinárodní projekty SOŠ 
Blatná

V současné době zahajujeme na naší škole další mezinárodní projekt 
spolupráce škol Comenius s názvem Photography as a Pedagogical Tool. 
Po dva následující roky budou našimi partnery v komunikaci střední školy 
ze Španělska, Portugalska, Itálie, Turecka, Polska a Litvy. Komunikačním 
jazykem je opět angličtina.

Hlavní cíle projektu jsou:
- zlepšit IT dovednosti žáků,
- zlepšit komunikaci žáků v cizím jazyce,
- posílit samostatnost a zodpovědnost žáků zapojením do aktivit prová-

děných společně se zahraničními partnery,
- posílit evropskou dimenzi učení a učení se prohlubováním znalostí 

o evropských zemích.

Žáci budou pracovat s kamerou a fotoaparátem. Prací v terénu budou 
nacházet spojitosti mezi tím, co se učí ve škole a reálným světem. To by 
mělo podpořit jejich proces učení. Své práce (prezentace, videa, příručky, 
kalendáře, reportáže, fotografie, komentáře, eseje aj.) budou žáci zveřejňovat 
na twinspace a vzájemně sdílet a komentovat. Projektové aktivity budou za-
členěny do více předmětů, např. cizojazyčné konverzace, ekologie, zeměpisu, 
matematiky, dějepisu, tělocviku, marketingu, literatury apod. Nejaktivnější 
žáci vycestují na zahraniční partnerské školy, kde budou moci výsledky své 
práce osobně prezentovat.

Předchozí projekt  Comenius ICT for  Interculturality, Ctizenship and 
Teamwork právě skončil. Komunikace s partnery probíhala prostřednictvím 
virtuálního prostředí twinspace na internetovém portálu eTwinning, který je 
bezpečným a užitečným prostředím pro elektronickou spolupráci evropských 
škol. V současné době (říjen 2011) je na tomto portálu zaregistrováno přes 
130 000 evropských škol. Twinspace poskytuje řadu praktických nástrojů 
(blogy, chaty, fórum, galerie, mailboxy apod.), které umožňují studentům 
i učitelům společně pracovat na konkrétních tématech, sdílet výsledky své 
práce (prezentace, videa, eseje) a vyjadřovat se k nim. Studenti jsou vedeni 
k tomu, aby se  účastnili jak plánování dílčích aktivit, tak i jejich provádění 
a evaluace.
Jak hodnotí přínos projektu ICT4 naši žáci?

● Byla to zajímavá zkušenost. Seznámila jsem se se zahraničními 
studenty, dověděla se jak žijí, a něco o jejich státě. Ve škole jsme 
spolupracovali dohromady i s ostatními třídami, což bylo dobré pro 
zlepšování vztahů ve škole.

● Zaujali mě Turci, jejich kultura. Poznala jsem, že angličtina je důleži-
tá a že se musí umět!

● Poznala jsem lidi z jiných zemí, skamarádila se s nimi. Byla to dobrá 
zkušenost, kterou bych si znovu ráda zopakovala.

● Tento projekt byl velmi zajímavý. Dověděla jsem se, jak žijí lidé jinde 
než v ČR.

● Ti z nás, co měli ubytované Turky, poznali, jak to chodí v jejich rodi-
nách.. Je dobré, že si můžeme procvičit jazyk i jiným způsobem než 
v rámci výuky ve škole.

● Myslím si, že ICT4 byl pro nás pro všechny obrovským přínosem. Při 
výměnném pobytu se spousta z nás naučila lépe anglicky. Spoustu 
akcí bylo pro mě zajímavých. Líbilo se mi, když partneři přijeli k nám 
do Blatné a všichni jsme se dorozumívali anglicky. Každý, kdo u sebe 
ubytoval nějakého cizince, poznal jiné zvyky a celkové chování. Urči-
tě uvítám další projekty a zapojím se velmi ráda.

V rámci projektu ICT4 byly v předchozích dvou letech vytvořeny tři 
eTwinningové podprojekty:

● V projektu For Earth Sake jsme se zabývali tématy globální oteplování, 
změny klimatu, zdroje energie a třídění odpadů. Vznikl film Naše škola 
a životní prostředí, studenti vytvořili prezentace o významu lesů, o ohro-
žených druzích, uspořádali jsme výstavu Evropský rok lesů. Všechny 
výstupy jsme prezentovali během projektových setkání na zahraničních 
školách. Projekt získal v září 2011 ocenění European Quality Label.

● V projektu May Justice Be Done se studenti zamýšleli nad problémy 
dodržování práva, nad otázkami spravedlnosti, násilí ve společnosti, 
vztahy rodičů a dětí. Psali eseje, tvořili videa, vyměňovali si přísloví 
na daná témata ve svém rodném jazyce a v angličtině. Tento projekt 
také získal European Quality Label 2011.

● V projektu Sign up and Connect se jednotlivé eTwinningové týmy se-
znamovaly s kulturními zvyklostmi partnerských zemí. Vyměňovaly si 
vánoční a velikonoční přání, porovnávaly život v rodině, ve škole, své 
záliby atd. Tento projekt bude na naší škole nadále pokračovat.

V současné době je ve škole vytvořeno 6 eTwinningových týmů.
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

-----------------------------------------------------------------------------------------
Tento projekt (Comenius) 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.

Koordinátorky projektu ICT4 Cigdem, Marie, Maria a Kamila.

Z projektové schůzky v Turecku.

VÝTVARKA KLÁRY JÁNSKÉ
KERAMIKA, MALOVÁNÍ, KRESLENÍ

úterý 17-19 hod 
pátek 10-12 hod

Tylova 274 (u pošty) tel: 732 351 850 
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Roman s manželkou a kamarády ze SOŠ.

ROMAN  KUTLÁK
Psal se rok 2004. Roman právě dokončil studia 

oboru Elektronické počítačové systémy, složil 
maturitu s vynikajícím výsledkem a chystal se na 
vysokou. Po celou dobu studia na naší škole patřil 
k premiantům třídy, byl velmi ctižádostivý a pra-
covitý. Jeho angličtinu bylo radost poslouchat. Pár 
dnů po maturitě dostal ode mě dopis s nabídkou 
studia v zahraničí, konkrétně na skotské škole 
Banff&Buchan College Fraserburgh. Neváhal 
a nabídku využil. Na rok to zkusím, říkal.

Spolu s Romanem odešli do Fraserburghu další 
dva jeho spolužáci. Tato trojice byla vlastně první 
skupinou českých studentů, 
kteří na Banff&Buchan Col-
lege přišli z Jihočeského kraje. 
Od té doby tam každoročně po 
maturitě odchází  1-2 absol-
venti naší školy.

Z jednoho roku se nako-
nec stalo let sedm. Roman 
pokračoval ve svém oboru. 
Po roce stráveném na College 
získal Higher National Certi-
ficate a podal si přihlášku na 
University of Aberdeen. Do 
Aberdeenu za ním odcestoval 
také jeho bratr Martin, který 
anglicky sice neuměl, ale 
velmi rychle se naučil. Oba 
společně začali čtyřleté stu-
dium v oboru BSc Honours in 
Computing Science.
Romane, jsi ve Skotsku už osmým rokem. Co 
všechno se událo od tvého přijetí na University 
of Aberdeen? Jakých úspěchů jsi dosáhl?

RK: Za tu dobu se toho stalo opravdu hodně. 
Při studiu jsem pracoval na poloviční úvazek ve 
fast food restauraci Burger King. Zde jsem po-
tkal spoustu úžasných lidí. Většina zaměstnanců 
byli studenti z různých zemí, kteří často už měli 
univerzitu za sebou a do Skotska přijeli studo-
vat další obor (většinou magisterské, ale někdy 
i doktorandské studium). Někteří z těchto lidí 
se mi stali velice blízkými kamarády a velice se 
těším na to, až je pojedu navštívit do Indie, Číny, 
Malajsie či Venezuely. V Burger Kingu jsem se 
také seznámil se Sharon, aberdeenskou student-
kou sociologie.

Studium jako takové nebylo příliš složité. I při 
pravidelné docházce na přednášky a praktické 
hodiny jsem měl čas trochu cestovat. Byl jsem 
například na nejvyšší hoře Británie Ben Nevis, 
navštívil jsem jezero Loch Ness a prošel jsem zá-
padní Skotsko po turistické stezce West Highland 
Way. Byl jsem také na ostrovech Shetland, kde 
jsem shlédl vikingský festival Up Helly Aa. Také 
jsem si oblíbil šplhání po umělých stěnách a tento 
koníček si dodnes pravidelně vychutnávám.

Univerzitě jsem se musel věnovat trochu více 
ve čtvrtém roce, kdy jsem pracoval na diplomové 
práci. Moje téma bylo Generace referenčních 
výrazů pomocí líného funkčního jazyka (Haskell). 
Bakalářské studium, které zde trvá čtyři roky, 
jsem zakončil s vyznamenáním. Ve Skotsku se 

hodnotí bakalářské studium „známkou“ takto: 
2.2 je spodní druhá třída, 2.1 je horní druhá třída 
a 1st class je první třída.

Po graduaci jsem pokračoval ve studiu. Ve 
Skotsku je možné zkombinovat magisterské 
a doktorandské studium. To znamená, že student 
začne magisterské studium, a pokud na konci 
prvního roku dosáhne dobrých výsledků, pokra-
čuje dále v doktorandském studiu. Tento program 
trvá tři  roky. Podmínkou pro přijetí do tohoto 
programu je 1st class v bakalářském studiu, což 
jsem splnil, a nyní tedy začínám 3. ročník dokto-
randského studia.

Jak vzpomínáš na „svou“ střední školu? Jak tě 
připravila pro  život?

RK: V podstatě bych řekl, že to, co jsem se 
naučil v Blatné, jsem používal až do 3. ročníku 
bakalářského studia. Nejvíce si cením angličtiny, 
kterou jsem se naučil díky své třídní učitelce. 
Ve volném čase se občas vrátím k elektronice 
a k tomu, co jsem se naučil v Blatné. A samozřej-
mě také nemohu zapomenout na lidi, které jsem 
v Blatné potkal a kteří se mi stali kamarády. 

Jako student v Blatné jsem měl značně kritický 
názor na to, co jsme se učili a jaké jsme k tomu 
měli podmínky. S odstupem času, zkušenostmi 
a diskusemi s příslušníky jiných národností se 
můj názor dosti změnil. České školství se snaží 
o všestranné vzdělání, za což jsem vděčný. Na-
příklad ve Skotsku si  studenti na střední škole 
(11-17 let) vybírají předměty, a mohou se tak třeba 
vyhnout matematice, fyzice či zeměpisu. Pak se 
ale často stane, že nemají ani představu o tom, 
jak se používají procenta, jak funguje elektřina 
a nebo jaké státy se nachází v Asii.
Je něco, co bys chtěl vzkázat současným studen-
tům naší školy, případně i učitelům?

RK: Moje motto vždy bylo: když už v té třídě 
musím sedět a trávit tam svůj čas, tak má smysl 
dávat pozor a něco se naučit. Jinak je to ztráta 
času. Dost věcí, o nichž  jsem myslel, že je nikdy 
potřebovat nebudu, se mi hodilo, a naopak věci, 
které se mi zdály nepostradatelné, jsem málokdy 
použil. Učte se jazyky, čím více, tím lépe, a neza-
pomeňte na předměty jako zeměpis či dějepis.

Učitelům bych vzkázal: nenechte se odra-
dit studenty, které učení nebaví. Jako student 
doktorandského studia občas učím a někdy je 
nepříjemné mít studenty, kteří vyrušují. Ale 
v každé třídě je pár žáků, kterým můžete změnit 
život. Dodnes vzpomínám na učitele, které jsem 
měl.  Jejich přístup k učení a k lidem ovlivnil mé 
rozhodování a chování.
Doktorandské studium je velmi náročné. Zbývá 
ti čas i na zábavu?

RK: Určitě! Na zábavu musí být vždycky čas. 
Alespoň jednou týdně chodím šplhat. Na univer-
zitě jsem většinou mezi 9. a 17. hodinou, takže 
mám večery volné. Ve volných chvílích si rád čtu, 
koukám na filmy nebo hraju Star Craft II.

Děkuji za rozhovor.

Jak je zřejmé z fotky, Skotsko se pro Romana 
stalo osudným. V létě 2011  se Sharon stala jeho 
ženou. Byla to krásná česká svatba s tradičním 
zametáním střepů, vyplácením nevěsty a pojídá-
ním polévky děravou lžící. Jen ženich a nevěstin 
bratr byli v tradičních  skotských kiltech v barvách 
rodinného klanu nevěstiny matky Royal Stewart, 
s kabelkou zavěšenou na opasku  (sporran), spe-
ciálními botami (ghille brogu) a dýkou skrytou za 
punčochou (sgian dubh). Celý obřad  tlumočil Ivo 
Jánský, absolvent SOŠ 2005. 

Když tančili svůj první manželský tanec  za 
doprovodu známé  písničky Briana Adamse 
Everything I Do,I Do it For You (Vše co dělám, 
dělám pro tebe), Romanův bratr mi pošeptal: 
Chci ti moc poděkovat. Vždyť ty za to všechno 
tak trochu můžeš...

Ing. Marie Švehlová 
učitelka angličtiny, SOŠ Blatná

Úspěšní absolventi SOŠ Blatná, 
aneb Skotská svatba

Program na říjen 2011
Pravidelný program
dopoledne:
PO: 8:30 - 11:30 
od  9:00  Výtvarná dílnička pro děti
ÚT: 8:30 - 11:30 
cvičení, říkadla a hry pro děti do 12 měsíců
ST: 8:30 - 11:30
program 9:00 – 11:00 (Vodnické tvoření, Kap-
říkova notička, Rybičky, hejbejte se!) 
ČT: 8:30  - 11:30 
volná herna bez programu

odpoledne:
PO: 15.00 – 16.00 - Šikovné ploutvičky 
ST: 15.00 – 17.00 - Volná herna (pro děti do 
6 let)
ČT:  17.00 -  18.00 -   Cvičení pro těhotné

Program na pondělky a středy
17.10.- Strom s listy 
24.10.- Veselé dýně
26.10. a 27.10. bude MC zavřeno – podzimní 
prázdniny

Připravujeme:
3.11. v 17 hodin začíná v MC Kapřík pro vel-
ký úspěch již druhý kurz zdravého hubnutí 

V listopadu se také budeme scházet na vánoč-
ní tvořivé dílně (termín bude ještě upřesněn).

- více na www.mckaprik.estranky.cz
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Taneční klub.

Výstava Selská jízda

Mažoretky Prezioso.

Česká a moravská vína.

Dudácká kapela ZUŠ Blatná.

Den české státnosti 2011 
na zámku Blatná 

ve fotografii



Ročník 22 (32) Blatná 14 října 2011 Číslo 17 / strana 9

HOSPODA U DATLA
PŘIPRAVUJEME:
29. 10. Záviš od 20.00 hod.
26. 11. THE HOGS (Irl.) + Václav Koubek 

od 20.00 hod.




























      






         




          

       
             
              

         
   

       

      
      
     
    
      


     
         
         
        







POZVÁNKA NA TURNAJ VE VOLENÉM MARIÁŠI

Turnaj je započítán do JIŽANSKÉHO POHÁRU
Termín konání: 29. 10. 2011 v Myšticích u Blatné

Prezentace: od 12.00 hod.
Začátek: od 13.00 hod.

! ! ! ! DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM ! ! !
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Program kina na říjen 2011

 ULTURNÍ KALENDÁK
Pondělí 17. října – sokolovna Blatná – 8,30, 
a 10,00 hod.

Představení pro ZŠ
NAŠI FURIANTI

Úterý 18. října - sokolovna, těl. sál 19.00 hod.
KoNceRT „SpolečNá 
věc“ - TomáŠ pFeIFFeR
Mimořádný zvuk Vodnářského zvonu, kte-

rý dle odkazu pradávných generací pomáhá 
harmonizovat celou bytost. Na co se můžete 
těšit? Budou promítnuty netradiční a doslova 
unikátní záběry horských vodopádů, zajímavá 
a tajuplná místa naší Země, překrásné sním-
ky vesmíru – galaxie, hvězdokupy a mnoho 
dalšího.

       Tomáš Pfeiffer

Čtvrtek 27. října  14,30 hod.
vZpomÍNKA NA 28. řÍjeN
Slavnostní položení věnců u sochy Svobody

Čtvrtek 27. října – sokolovna Blatná – 19,00 
hod.

SDO
NAŠI FURIANTI
Předprodej vstupenek v Knihkupectví

Pondělí 31. října - sokolovna  19,00 hod.
Koncert
jAKUB SmolÍK 
S dopRovodNoU SKUpINoU
Česká country - popová hvězda opět po letech 

v Blatné
J A K U B 

SMOLÍK – sou-
časná umělec-
ko-interpretač-
ní osobnost, jež 
svými sladce la-
děnými písněmi 
oslňuje zejména 
něžnou část pu-
blika. Při posle-
chu hitů jako; 

„Až se Ti jednou bude zdát“, „Ave Maria“, „Jen 
blázen žárlí“, „Zachraňte milenky“ či „Prý chlapi 
nebrečí“ pookřeje nejedno ženské srdce.Těží 
ze své image a pěkných skladatelských kousků 
Z.Bartáka, Fr.Kasla nebo J. Zmožka, ale i ne-
smírně vytříbeného vkusu pro výběr coververzí 
starších českých šlágrů, které mladší část publika 
dnes zná především díky němu. J. Smolík patří 
k českým interpretům s největší fanouškovskou 
základnou.

Předprodej na odd. kultury od 3. října 

Výstavy:
Městské muzeum v Blatné
Jan Pohribný – Ztracen v ráji  
Fotoateliér Seidel
Daniel Kaifer – Hlas divočiny
Otevřeno denně mimo pondělí  9 – 12,  13 

– 16 hod.
Výstava potrvá do 16. října  

Zájezdové představení:
Divadlo Hybernia Praha 
Předpremiéra muzikálu  - úterý 6. března 

2012
lUcReZIA BoRGIA
Celá knihovna románů, povídek, dramat, ale i his-

torických studií, článků a monografií je zasvěcena 
tajemnému rodu Borgiů. Rodu, nad kterým se střídala 
zář andělského jasu s démonickým svitem ďábla... 
Tajemné příšeří papežského dvora, lesk knížecích 
hradů, dalekosáhlé politické pletichy, diplomatické 
intriky, dopadající z Itálie do celé Evropy. 

K tomu i nesčetná milostná dobrodružství, dráž-
divé pověsti a dohady….

Středobodem pozornosti stojí snad nejpopulárněj-
ší představitelka mocných Borgiů – Lucrezia. Žena 
plná života, touhy, nenávisti i kruté vášně. Ani anděl 
ani ďábel. Má v nitru ctnost vedle zločinu, je v ní 
nebeská lehkost i temný nával zloby. Na jedné straně 
něžná a nezáludná dívka, na straně druhé zhýralá 
milenka vlastního bratra, nenávistná vražednice... 

Režisér Libor Vaculík se pokusil spolu se svým 
autorským týmem (P.Malásek, V.Kopta). oživit 
barvitost historických kulis, intrik, sugestivním 
vyprávěním oživit většinou tragická milostná dob-
rodružství. 

Hrají: Bára Basiková, Radka Fišarová, Zuzana 
Sůsová, Daniel Hůlka, Bohuš Matuš, Tomáš Trapl, 
Tomáš Savka, …

Odjezd autobusu v 8,00 hod. od ubytovny 
Tesly

Předpokládaná cena: 450,- Kč
Přihlášky přijímá již nyní odd. kultury – tel. 

383 422 849

PROGRAM  SEZONY  KPH  NA  ROK  
2011/12
15. listopadu  SHAHAB  TOLOUIE
 Shahab Tolouie – kytara, zpěv
 Tomáš Vychytil – kytara 
 Tomáš Reindl – etnické a 

 jazzové perkuse, bubny
13. prosince Vánoční koncert - sokolovna
 MELODY  MAKERS
 Ondřej Havelka
Tento koncert není zahrnut v předplatném KPH                                   
17. ledna 2012 JAPAN TRUMPET
 Yasuko Tanaka – trubka    
 Rie Michimura –  klavír
14. února JAROSLAV  SVĚCENÝ –  
 housle
 Václav Mach – klavír  
13. března IVAN VOKÁČ - violoncello
 Jakub Junek – housle    
17. dubna HUMORESKA 
 Kristina Kasíková – klavír 
 Martin Kasík – klavír
 Jan Šťastný – mluvené slovo

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

Permanentní vstupenky lze zakupovat na 
odd. kultury

Připravujeme na listopad:
Dětské představení – O SLUNEČNÍKU, MĚ-

SÍČNÍKU A VĚTRNÍKU 11.11.

Koncert KPH  - SHAHAB TOLOUIE 15.11.

Divadelní představení – Čechovo prozatímně 
osvobozené divadlo  22.11.

PRAVDA O ZKÁZE TITANIKU
aneb KDO JINÉMU JÁMU KOPÁ...
Režie: F. R. Čech         Autor: F. R. Čech
Hrají: F. R. Čech, J. Sypal, P. Martinák,  

P. Novotný, M. David, B. Štěpánová, E. Brožková, 
M. Olšová, B. Maruštík

Dále alternují: U. Kluková, J. Burešová,  
R. Goščíková, P. Jančařík, E. Hájek

Inscenace Titanik pojednává netradičním 
způsobem o nejstrašnější katastrofě v dějinách 
námořní dopravy. Hypotéza Čechova proza-
tímně osvobozeného divadla je ovšem vysoce 
originální.

Pátek 14. 10. ve 20,00 hod.
Drama USA 2011, 118 minut, s titulky 
oBhájce 
/Bioscop /
Ve strhujícím thrilleru ztvárnil Matthew 

McConaughey roli Michaela Hallera, charisma-
tického trestního advokáta v Los Angeles, jehož 
kanceláří je zadní sedadlo vozu Lincoln Continen-
tal. Po tom, co většinu své kariéry strávil obranou 
drobných kriminálníků, dostane z ničeho nic svůj 
velký životní případ: obhajobu bohatého playboye 
z Beverly Hills , který je obviněn z pokusu vraždy. 
To, co se ze začátku jeví jako jasný případ ...... 
Vstupné 70 Kč  Mládeži do 12 let nevhodné 
Středa 19. 10. v 17,30 hod.

Animovaná pohádka USA 2011, 110 minut, 
v českém znění 

AUTA 2 
/Falcon /
Hrdinové filmu Auta 2 společností se vydávají 

na závodní okruhy. Celebritní závoďák Blesk 

McQueen se společně se svým nejlepším přítelem, 
jedinečným odtahovým vozem Burákem, vydává 
na zcela nové dobrodružství do exotických zemí 
celého světa. 
Vstupné 80 Kč  Mládeži přístupno 
Pátek 21. 10. ve 20,00 hod.

Komedie USA 2011, 125 minut, s titulky 
ŽeNy SoBě 
/Bontonfilm /
Rozlučka se svobodou se může nepěkně 

zvrhnout. A to neplatí to jen pro pány. O tom 
všem je komedie  Ženy sobě, v níž exceluje jedna 
z nejpopulárnějších a nejzábavnějších komiček 
současnosti Kristen Wiig 
Vstupné 60 Kč  Mládeži do 15 let nevhodné 
Středa 26. 10. v 19,00 hod.

Dobrodružný USA 2011, 105 minut, v českém 
znění 

ZRoZeNÍ plANeTy opIc 
/Bontonfilm /
Počátek nadvlády opic přichází. 

Vstupné 65 Kč  Mládeži do 12 let nevhodné 
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 PORTS
Nestárnoucí běžecký veterán 
Josef Hlusička dal přednost 

Kocelovicím před Prahou
Kocelovice - „Dnes se běží závod v Pra-

ze. Mohl jsem startovat doma bez nákladů na 
benzín, ale srdce mě táhlo sem,“ takhle znělo 
vyznání nejstaršího účastníka běžeckého přeboru 
v Kocelovicích Josefa Hlusičky /73 let/ z našeho 
hlavního města, které místním pořadatelům jistě 
velmi zalichotilo. Společně s Josefem Hlusičkou 
se letos postavilo na startovní čáru v Kocelovicích 
29 převážně přespolních běžců. Jednalo se již 
o pátý ročník.

Sedmikilometrová trasa z Kocelovic do Horno-
sína a zpět má ryze asfaltový povrch a minimální 
provoz. První polovina cesty stoupá, pak se objeví 
střídavý profil a v závěrečné etapě klesá.

Veterán Josef Hlusička z Prahy trápí nožní 
svalstvo na trénincích i závodech již plných 29 let! 
„Běhat jsem tedy začal až po čtyřicítce - předtím 
jsem popouštěl uzdu své fyzičky v aktivní cyk-
listice,“ uvádí „železný stařík“, „Reprezentoval 
jsem Spartak, Avii Čakovice, během vojenské 
prezenční služby Duklu VAAZ a konečně Spolanu 
Neratovice. Později jsem si ještě vyzkoušel i duat-
lony a triatlony. Dnes urazím ročně v sedle kola 
všehovšudy 500 kilometrů, což už nepokládám za 
žádnou pořádnou přípravu. Jsem už prostě tělem 
i duší běžec.“ A ne ledajaký - ze 2300 závodů jich 
dokázal za svou běžeckou kariéru vyhrát 1500!

Zajímavý je důvod, který Josefa Hlusičku při-
měl k běhání. „Pohádal jsem se jednou doma a ze 
vzteku a rozčilení jsem najednou prostě „vystřelil“ 
na ulici a rozpálený doběla utíkal naslepo pryč. 
To mně zklidnilo a uvolnilo. Od té doby jsem se 
takhle léčil pravidelně a nakonec se z toho stala 
„posedlost“ v kladném slova smyslu,“ směje se při 
vzpomínce na prvotní impuls sympatický děda.

Josef Hlusička nezávodil jen ve své vlasti. 
Právě naopak. „Jediný kontinent, kde jsem ještě 
nebyl, je Antarktida,“ říká svěží třiasedmdesátník, 
„Jinak jsem proběhal všechny světadíly, včetně 

Jižní Ameriky v době české zimy. Nejhorší očistec 
jsem zažil v americkém Buffalu, kdy pod vlivem 
úmorných veder padali běžci doslova jako mou-
chy.“ Josef Hlusička je autorem knihy „Běháme 
dál“ a dalších publikací. Do Kocelovic se letos 
dostavil už počtvrté.

Jediným zástupcem sportovního klubu SCV 
Blatná byl letos Erik Češka /22 let/ z Blatné: 
„Letos jsem tady už potřetí. Zpočátku jsem měl 
ztuhlé nohy a to se se mnou táhlo až na pátý 
kilometr, teprve pak jsem se uvolnil. Myslím, že 
jsem nepodal špatný výkon - co jsem po startu 
ztratil, to jsem ve finále doběhl. Tahle trasa mi 
náramně vyhovuje. Je kopcovitá, ale ne příliš.“ 
Erik ročně absolvuje zhruba deset závodů, 
zkoušel i půlmaratón. Jeho hlavním sportovním 
zaměřením je ale judo a thai-box: „Judo dělám už 
čtrnáct let, thai-boxu se věnuju poslední dva roky. 
Pouštím se i do triatlonů, ale jak už jsem zmínil, 
maximálně mě přitahují bojové sporty. Běh je 
takový kondiční doplněk.“

Kocelovický běžecký závod stejně jako vždyc-
ky předtím proběhl bez sebemenšího kazu a vady, 
obešel se bez sebemenšího zranění. Všichni, kteří 
jej absolvovali bez ohledu na konečný výsledek, 
mohli být na sebe pyšní - důležité je vždycky se 
zúčastnit a ne být nutně „na bedně“. Organizá-
torům bylo nakloněno i počasí - běžce do zad 
příjemně hřálo sluníčko.

Už před polednem byla veřejně vystavena 
výsledková listina, která obsahovala tyto údaje:

Kategorie M1 - 1. Radek Valíček z Oseka 
/23:36/, 2. Erik Češka z SCV Blatná /28:36/, 3. 
Marek Jeníček z Kocelovic /37:04/. Kategorie 
M2 - 1. Petr Tylichter z TT Tálín /25:44/, 2. Du-
šan Bartoš z Atletiky Písek /26:06/, 3. Rostislav 
Kudrlička z Kluk /27:45/. Kategorie M3 - 1. Bo-
huslav Rodina z Atletiky Písek /25:31/, 2. Alois 
Šatra z Tatry Velké Hydčice /26:35/, 3. Miloslav 
Brabec z Rokycan /30:32/. Kategorie M4 - 1. 
Vladimír Kvaltýn z Ligy 2000 Písek /28:57/, 
2. Jiří Scheinherr z Blatné /35:55/, 3. František 
Šefrna z Blatné /38: 22/. Kategorie M5 - 1. Josef 
Hlusička z Ligy 100 Sokolov /33:35/, 2. Jaroslav 
Putschögl z TJ Sokol Písek /33:52/, 3. Zdeněk 
Kylián z Plzně /40:09/. Kategorie JM - 1. Ondřej 
Lukáš z Kocelovic /33:12/, 2. Michal Folberger 
z Hornosína /37:46/. Kategorie JZ - 1. Milada 
Stulíková z Hajan /45:00/, 2. Ivana Brožová 
z Blatné /45:01/, 3. Kateřina Rážová z Kocelovic 
/45:02/. Kategorie Z1 - 1. Radka Jirásková ze Lnář 
/30:47/, 2. Eliša Hanušová z Kocelovic /33:48/. 
Kategorie Z2 - 1. Ivona Procházková z Blatné 
/33:50/, 2. Jaroslava Mlsová z TJ Blatná /37:08/. 
Kategorie Z3 - 1. Marta Šroubková z Marathon 
Plzeň /33:07/.

Vladimír Šavrda

Jeden z účastníků kocelovického běhu.

Článek byl uveřejněn v týdeníku „Strakonicko“ 5. října
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Buzice - Když se řekne, že je něčeho příliš, je to většinou míněno nega-
tivně. V případě sportovního dne v Buzicích v sobotu 24. září by se naopak 
chtělo spíše poznamenat - jen houšť a větší kapky. O tomto víkendovém 
dni probíhal na soukromém hřišti v Buzicích nohejbalový turnaj a zároveň 
nedaleko odtud v přilehlé vesničce Buzičky 1. ročník závodu horských kol 

„Cross Country Buzice“. Nadto byl sportov-
nímu dění v Buzicích a okolí přítomen jako 
čestný host bývalý profesionální cyklistický 
závodník z Plzně Ladislav Ferebauer /53 let/. 
Ladislav Ferebauer během své reprezentační 
kariéry získal jeden titul mistra republiky, 
vyhrál deset světových pohárů, v profi 
pelotonu desetkrát jako první „zlomil vaz“ 
bodované etapě, zúčastnil se s velice pěkným 
výsledkem olympiády v Moskvě roku 1980 
a ve světovém žebříčku nejlepších cyklistů 
se vypracoval na senzační sedmou pozici. 
Síla jeho osobnosti znatelně posílila ambice 
bikerů na startu v Buzičkách a po celou dobu 
jejich souboje s náročným terénem je moti-
vovala a dodávala jim sílu a sebezapření.

Na závodě horských kol se v ono sluneční odpoledne sešlo v lesním stínu 
šestnáct borců včetně jedné zástupkyně „něžného pohlaví“. Málokdo z nich 
čekal, že je před nimi „horor“, proti kterému jsou Hitchckockovi „Ptáci“ jen 
slabým čajovým odvarem. Počáteční kopec, jehož konec se ztrácel v nedo-
hlednu, se vůbec netvářil přátelsky…….

„Očistnou cyklistickou kůru“ podstoupil i sám ředitel závodu Ondřej Hu-
lač z Buzic. „Příště to uspořádám někde na rovině,“ prohlásil uřícený „rafan“ 
s posledními zbytky humoru v jícnu během strmého stoupání v druhém kole 
/přebor byl tvořen čtyřmi okruhy, kdy každý měřil přes pět kilometrů/. Jak 
byla koncipována celá trasa? „Každý jezdec nastoupal na jednom kole sto 
padesát metrů,“ popisuje ji s časovým odstupem Ondřej Hulač, „Následoval 
sjezd po mezi k řece, pak trasa vystupovala znovu do zhruba stejné úrovně. 
Potom se kličkovalo mezi stromy a nakonec se museli závodníci poprat ještě 
s jedním stoupáním. Trať byla všestranně těžká - tak jsem to přesně chtěl. 
Ale je fakt, že jsem tím „natáhl na skřipec“ i sám sebe,“ směje se Ondřej. 
Po vydatném odpočinku se štíhlý sympaťák ale oklepe a má už zase roupy: 
„Napřesrok plánuju trasu upravit, aby byla techničtější a ještě „výživnější“, 
slibuje dopředu.

Za jasného favorita přeboru horských 
kol byl automaticky považován Viktor 
Stošek z Blatné, který se už delší dobu 
pohybuje na takřka profesionální úrovni 
v prestižní stáji České spořitelny. Ale člo-
věk míní a osud mění. Na začátku třetího 
okruhu prorazil zadní plášť a všechno bylo 
ztracené. Viktor to ale vůbec nijak tragicky 
nevnímal: „Může to znít divně, ale nakonec 
je to tak lepší. Celý den se cítím mizerně 
a možná bych musel nakonec tak jako tak 
skončit.“

Absolutní vítěz buzického „Cross 
Country“ Michal Pavel z Třeboně / 38 let 
/ se o celé akci dozvěděl na poslední chvíli z internetu: „Oceňuji, že je to 
letos poprvé, co jsem se vrátil ze závodu s čistým kolem,“ usmívá se zkušený 
cyklista, který se dal na dráhu závodníka ve svých dvaceti letech, „Bylo to 
takové příjemné rozloučení s letošní sezónou. Ten počáteční vrchol byl dost 
krutý, ale dvakrát se mi ho podařilo vyjet v plném tempu a dvakrát na poho-
du, když jsem viděl, že mě už nikdo nesleduje.“ Michal Pavel letos pokořil 
12 000 kilometrů a absolvoval pět závodů, z toho ten poslední - Sudety - před 
čtrnácti dny. „Mohlo toho být víc, ale v dubnu jsem si zlomil klíční kost a až 
do července mi dal lékař stopku,“ vysvětluje borec.

Mladé cyklistické naděje Jakub Vondrášek ze Ševětína /16 let/ a Václav 
Kříž /15 let/ z Neplachova hodnotili buzický přebor jako středně těžký: „To 
první kolo, kdy jsme ještě nevěděli, do čeho jedeme, bylo poměrně zajímavé. 

Pak už jsme si našli lepší stopu.“ Oba junioři 
se věnují cyklistice přibližně půldruhého roku 
a trénují spolu, pokud možno,každý den.

Po ukončení závodu si to jezdci namířili 
do hostince „U Čilejch“, kde na ně čekalo 
občerstvení v podobě grilovaných klobás 
a nápojů. Zde také došlo po patnácté hodině 
ke slavnostnímu ceremoniálu vyhlášení 
vítězů. A jak to všechno dopadlo? Kategorie 
junioři - 1. Václav Kříž z Neplachova, 2. 
Jakub Vondrášek ze Ševětína, 3. Miroslav 
Kaiser z Blatné. Kategorie muži 18 až 40 
let - 1. Michal Pavel z Třeboně, 2. Ondřej 
Hulač z SCV Blatná, 3. Lukáš Havelka z SCV 
Blatná. Kategorie muži 40 až 50 let - 1. Pavel 

Karban z SCV Blatná, 2. Vladimír Tuháček z SCV Blatná. Kategorie muži 
nad 50 let- 1. Ladislav Bubla z Milevska. Ženy - 1. Věra Hoštičková z SCV 
Blatná. Ceny předával čestný host dne Ladislav Ferebauer, který se k průběhu 
celého odpoledne vyjádřil velmi pochvalně: „Jednalo se o kvalitní a napínavý 
závod. Moc se mi tady u vás líbilo a rád se sem příležitostně zase vrátím.“

Zatímco cyklističtí závodníci téměř vypouštěli duši na náročné trati 
a v nejslabších chvílích se modlili k bohu, na nohejbalovém turnaji „U Či-
lejch“ oproti tomu panovala náramná pohoda a poměrně „vlažná“ sportovní 
morálka. Tento turnaj si totiž rozhodně nekladl za cíl ohromovat diváky 
husarskými kousky, ale spíše je i sebe pobavit. A to se rozhodně podařilo!

Do turnaje se přihlásilo osm sestav. Všichni přítomní s lítostí vzali na 
vědomí absenci „Rum teamu“, který tu naposledy svými žertovnými kousky 
exeloval. Jenže tak to prostě bylo - zatímco hliník se odstěhoval do Hum-
polce, kápo „Rum“ odcestoval do Chorvatska. Rozhodně ale nechyběl tým 
„Scholajzna“ z Blatné, sdružující příslušníky klempířské rodiny Vinterů. 
I když tentokrát přijeli v obměněné sestavě - „stařešina rodu“ tentokrát 
vyměnil nohejbal za kulturu, konkrétně za hudební uskupení „Babouci“. 
„Omládli jsme - a myslím, že to bylo ku prospěchu věci,“ uculuje se syn 
František, „Naše spanilá jízda napříč vylosovanou skupinou byla famózní. 
Jen ta jedna osudná prohra zamezila našemu vstupu do semifinále!“

Další rodinná parta- Voborníkovi ze Skaličan- byla od počátku skrom-
nější. Podle hlavy klanu Zdeňka nebylo jejich motivací dobré umístění, ale 
prase, které se zvolna opékalo na rožni. Na druhé straně přiznal, že chvílemi 
se v něm probudila ta lepší půlka člověka: „Je fakt, že mě to chvílemi tak 
pohltilo a strhlo, že že jsem se i snažil o solidnější výkon,“ směje se Zdeněk 
a pokračuje: „Počítali jsme s tím, že budeme někde hodně vzadu, ale zase 
jsme nehodlali prohrát. Na poslední chvíli také došlo ke změně kádru, protože 
syn odjel na jiný turnaj. V úvodním utkání jsme udělali jen všehovšudy čtyři, 
pět míčů, takže to vypadalo dost beznadějně, ale přece jen jsme se vzchopili 
a tak konečný střed byl malým zázrakem.“

Jiří Zíka alias „Kazan“ ani tentokrát nezklamal. Zatímco v minulém 
turnaji se snažil hrát v dřevácích, tady na sebe upozornil „tanečkem na chů-
dách“, které vlastnoručně zhotovil: „Náhodou - nedávno jsem ve Škvořeticích 
na hřišti ještě na starých chůdách chytal v bráně a jak mi to, panečku, šlo! 
Dokonce jsem s nimi vychytal i závěrečnou penaltu,“ zdvihá prst výtečník, 
který je pro každou srandu vždy a za všech okolností.

Miroslav Hejl z Blatné tu zase předvedl senzační jízdu na kole pozadu. 
Šlo mu to tak dobře, že ještě tentýž den byl z Buzic odeslán písemný návrh 
na zápis jeho čísla do Guinessovy knihy rekordů.

Aby legrace nebylo málo, rozhodl se jeden tým sehrát utkání v gumov-
kách. Skutečná show vypukla ale až po předání cen, kdy se jednotliví účast-
níci o překot převlékali do pyžam a jiných, blíže nespecifikovaných, částí 
úboru, které vyhráli v turnaji. Tentokrát bohužel chyběla „husitská“ káď plná 
vody, takže křest po vzoru svědků Jehovových se napodruhé nekonal.

V turnaji na celé čáře zvítězili s jasnou převahou „Karlíci“ z Blatné. 
Stříbro bylo souzeno domácím, bronz týmu „Stars“. Bramborová medaile si 
počkala na Šampióny, páté místo vybojovali Voborníci ze Skaličan. Šestou 
pozici uhájila „Vinter - Scholajzna“ z Blatné. S předposledním místem se mu-
seli spokojit Borci a s černým Petrem tentokrát odešli „Pražský Karlové.“

Vladimír Šavrda

V Buzicích se potkal nohejbal s horskými koly 
a olympionikem Ladislavem Ferebauerem

Cyklistická legenda  
Ladislav Ferebauer.

Vpředu Martin Kohel z SCV 
Blatná.

Na startu.



Ročník 22 (32) Blatná 14 října 2011 Číslo 17 / strana 13

V sobotu 1. října vyrazili naši nejmladší zá-
vodníci na turnaj mláďat do nedalekého Písku. 
V tělocvičně místního oddílu SKP Písek se sešla 
poměrně pestrá konkurence. Díky pořadatelům, 
kteří již dopředu avizovali, že budou klást důraz 
na to, aby se závodníci pořádně poprali, čekaly na 
téměř každého závodníka v tabulce čtyři zápasy.

Jak jsme zjistili při vážení, domácí prostředí 
a hlavně domácí strava všem přes prázdniny 
svědčila. Každý byl totiž přibližně o tři kilogramy 
těžší než při posledním vážení, které proběhlo 
před prázdninami. Ale to nic neubralo na tom, 
že všichni již první zápasy netrpělivě očekávali. 
Přeci jen závodní pauza byla dlouhá.

Zápasit se začalo od těch nejlehčích, a proto 
i ve shrnutí budeme takto postupovat:

Ve váhové kategorii do 32 kg si odbyl premiéru 
na závodním tatami Vít Voráček. Na své první 
závody jel velmi natěšen, i když, jak sám říkal, 
měl velkou trému. Ta z něj ale spadla hned, jak se 
rozeběhla časomíra při jeho prvním utkání. Bylo 
na něm znát, jak každým soubojem získává cenné 
zkušenosti a další utkání bylo vždy lepší než to 
předchozí. V posledním souboji si připsal svoji 
první výhru a nakonec tak obsadil 4. místo.

Ve váhové kategorii do 36 kg zápasil Jan 
Podlešák. Tento závodník vstoupil do turnaje 
ve velkém stylu. První zápas totiž rychle ukončil 
(zhruba dvě vteřiny po začátku) nádherně prove-
deným chvatem. Ani v dalších zápasech neměl se 
soupeři problém, až do posledního zápasu. Zde 
na něj čekal soupeř nejtěžší. Honza do tohoto 
rozhodujícího souboje vlétl a svojí aktivitou 
a nebojácností soupeře zaskočil. Tento styl slavil 
úspěch, protože protivník neměl ani čas diktovat 
tempo zápasu podle sebe a nakonec musel skous-
nout porážku. Honza tak mohl vystoupit na stupeň 
nejvyšší a převzít ocenění za 1. místo.

Ve váhové kategorii do 38 kg bojoval Andrej 
Haštava. I na Andreje čekali ve skupině 4 soupeři, 
a tedy čtyři vystoupení před početným publi-
kem. Začal výborně. Dva zápasy – dvě výhry. 
Pak ale přišel třetí souboj, který nedopadl podle 
blatenských představ. A při tom se zápas odvíjel 
zpočátku dobře. Andrej udával tempo a zkoušel 
se prosadit. Polovina souboje byla za námi, když 
přišla chyba blatenského závodníka (možná ne-

koncentrovanost), kterou soupeř využil a zvítězil. 
Andrej se ale z prohraného zápasu musel vzpama-
tovat rychle, protože záhy nastupoval ke svému 
poslednímu utkání. Utkání však bez problémů 
vyhrál a mohl se tak radovat z 2. místa.

Ve váhové kategorii do 43 kg se představil 
poslední zástupce blatenského juda. Pavel Ur-
ban si musel na začátek svého prvního utkání 

počkat, protože jeho váha uzavírala celý turnaj. 
V této kategorii byl favorit na začátku všem jasný. 
Závodník z Kaplice často nemá na turnajích kon-
kurenci. Pavel si ale z něho nic nedělal. S tímto 
soupeřem šel svůj druhý zápas na píseckém 
tatami, přičemž první zápas (proti závodníkovi 
ze Strakonic) vyhrál. Druhý zápas byl ale boj. 
Favorit sice zpočátku získal bod, ale Pavel byl 
neustále v pohybu a zkoušel se prosadit svým 
osobním chvatem. Mnohdy chybělo jen málo, ale 
bod se získat nepodařilo. I když už více bodovat 
soupeři nedovolil, přestože v tomto zápase utržil 
drobné zranění, těsně prohrál. Další zápasy však 
vyhrál a při vyhlašování výsledků si mohl převzít 
medaili a diplom za 2. místo.

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

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

Lukáš Kocourek

Turnaj mláďat v judu – Písek

Andrej Haštava (vpravo) obsadil 2. místo.

Pavel Urban vybojoval 2. místo.

Vodácký maraton
V sobotu 8. 10. 2011 se konal již devátý ročník 

Krumlovského vodáckého maratonu. Jde o největ-
ší vodácký závod v České Republice. Letošního 
ročníku se ve 23 kategoriích účastnilo přes 400 
lodí což představuje asi 
1000 nadšených vodáků. 
Na Vltavě se tak potkávají 
vodáci ze 16 zemí, a to od 
amatérů až po mistry světa. 
Nejkratší vzdálenost je 
připravena pro žáky, kteří 
startují v kempu Na Pískar-
ně, další kategorie začíná 
svou cestu řekou v Rožm-
berku n. Vlt.. Hlavní kate-
gorie pak startuje z Vyššího 
Brodu na trať dlouhou 37,6 
km  na které musí posádky 
překonat devět jezů. Pro 
závod je zvýšen průtok 
řeky na 20m3 /s, přičemž 
normální průtok řeky je cca 5m3/s.

Letošního ročníku jsme se rozhodli zúčastnit, 
abychom otestovali své síly v souboji s řekou, 
ostatními závodníky a sebou samými. Na pre-
zentaci ve Vyšším Brodě jsme dorazili v ranních 
hodinách a sobotní dopoledne opravdu přálo 
vodáckému sportu, vždyť krásně pršelo a rtuť tep-
loměru se zastavila na příjemných šesti stupních 

Celsia. V prostoru prezentace se postupně scházeli 
další účastníci, kteří podle oblečení vypadali jako 
po návratu z výletu na běžkách, jen s tím rozdí-
lem, že v rukou nenesli hůlky a lyže, ale pádla. 
Vše vypuklo v jedenáct hodin, a je pravdou, že 
počasí se značně zlepšilo. Téměř přestalo pršet 
a rtuť vystoupala až na osm stupňů. Je opravdu 
těžké popsat, co se děje při startu asi 360 lodí, 
ale voda ve Vltavě v tu chvíli vykazuje jasné 
známky varu - silné bublání a stoupající pára. 
Byli jsme na startu nuceni zaplatit nováčkovskou 
daň, a tak nám nejrychlejší skupina soupeřů z naší 
kategorie C2 turist (turistická kanoe) nemilosrdně 
odjela. Po počátečních obtížích se nám podařilo 
chytnout správný rytmus, a tak jsme většinu řeky 
absolvovali v prostřední skupině lodí. Po absol-
vování povinného přeběhu, který se nám povedl 
na jedničku, jsme si vytvořili ještě malý náskok, 
a tak jsme nějakou dobu měli řeku jen pro sebe. 
K naší velké spokojenosti jsme pak ještě několik 
posádek předjeli těsně před Českým Krumlovem. 
Od cíle nás dělily necelé dva kilometry a pře-
devším čtveřice jezů v rychlém sledu za sebou. 
Vše proběhlo zdárně až na poslední jez, kdy už 
nám bylo líto nevyužít takového krásného počasí, 
a tak jsme ozkoušeli práci Česko – Rakouského 
týmu vodních záchranářů, kteří bedlivě hlídají na 
každém jezu. Ne, že bychom se topili, ale záchra-
náři ochotně pochytali nás, loď i pádla a nakonec 
i ochotně loď vylili. Servis na jedničku s hvěz-
dičkou. Krásně osvěženi jsme projeli cílem, kde 
nás přivítalo několik sněhových vloček, v čase 
3h 38min 36s a splnili hlavní cíl - zajet trať pod 
čtyři hodiny. V celkovém pořadí jsme z téměř 
400 posádek obsadili 231. místo a v naší kategorii 
pak 25. příčku. Vítězové, závodníci Dukly Praha, 
absolvovali trať na svém debl kajaku v rekordním 
čase 1h 58min 7s. 

Krumlovský vodácký maraton je jedineč-
nou akcí, obdiv patří pořadatelům za perfektní 
průběh a týmu záchranářů za jejich práci. Sa-

mozřejmě klobouk dolů před všemi, kteří  trať 
absolvují. Pokud ve vás článek vzbudil zájem 
účastnit se této akce aktivně, či jako diváci, vše 
potřebné naleznete na internetových stránkách: 
www.krumlovskymaraton.com, kde jsou i výsled-
ky a fotografie z jednotlivých ročníků.

Jan Mikeš a Josef Etlík TJ Sokol Blatná „Dřeváci“

Jan Mikeš a Josef Etlík při zdolávání jezu.
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Fotbalové aktuality
Vážení příznivci blatenského sportu a fotbalu především,

čas letí jako voda a ve fotbalovém oddílu se v nové sezóně událo mnoho 
zajímavých věcí. Do nové sezóny 2011-2012 jsme šli s velkými plány a na-
dějemi ve zlepšení atmosféry kolem i uvnitř fotbalového oddílu. Nejtěžším 
úkolem bylo odstranit našemu oddílu nálepku „černá díra“ a dát dohromady 
fungující týmy s širokou hráčskou základnou a silným vedením. Jak už to 
tak bývá, někde se nám dařilo a daří více, jinde méně.

Největším oříškem bylo vytvoření nového, fungujícího „A“ týmu mužů. 
Po loňské neúspěšné sezóně jsme sáhli k razantním změnám a nenechali 
kámen na kameni. Zůstal pouze hlavní trenér Josef Hornát a pět hráčů 
základní sestavy.

Odchody: Martin Fiřt - přestup do Štěkně, Karel Řezáč - ukončil hostování 
z Písku, Jiří Motejzík -  ukončil hostování z Písku, Štěpán Brynda - půlroční 
hostování v Horšovském Týně, Tomáš Chaloupka - půlroční hostování 
v Horšovském Týně, Václav Polan - půlroční hostování ve Svéradicích, 
Martin Bulka - ukončení kariéry u „A“ týmu, Radek Uldrich - ukončení 
kariéry u „A“ týmu.

Posily: Tibor Mišiak - půlroční hostování z Mirotic, Pavel Marek - půlroč-
ní hostování ze Svéradic, Petr Prokopec - roční hostování ze Svéradic, Martin 
Jiřinec - roční hostování ze Lnář, František Příhoda - půlroční hostování z Pís-
ku, David Reguš - přeřazen z „B“ týmu, Ondřej Sedláček - vyšel z dorostu, 
Tomáš Peleška - vyšel z dorostu, Jan Merašický - vyšel z dorostu.

Dalším důležitým člověkem, kterého se podařilo získat, je vedoucí muž-
stva, zkušený František Peleška. Nesmím zapomenout na nového fyziotera-
peuta a kondičního trenéra v jedné osobě Jakuba Šimečka, jehož přítomnost 
v kabině a na trénincích je vítaným a nevšedním oživením. Až čas a výsledky 
ukážou, zda se tato reorganizace povedla. Teď už je jisté jedno. Povedla se 
změnit atmosféra v mužstvu. Kluci si věří a makají jeden za druhého. Přes 
počáteční neúspěchy se přenesli a nyní se vezou na vítězné vlně a pomalu 
stoupají tabulkou vzhůru. Doufejme, že jim to vydrží co nejdéle.

Tabulka „A“ týmu:
Rk.  Tým Záp +   0    - Skóre Body
  1. Mirovice 9 6   2    1 31: 15 20
  2. Vlachovo Březí 9 6   2    1 17: 7 20
  3. Blatná 9 6   1    2 21: 9 19
  4. Vimperk 9 5   3    1 17: 10 18
  5. Bělčice 9 5   0    4 17: 10 15
  6. Chelčice 9 4   1    4 24: 23 13
  7. Lažiště „B“ 9 3   3    3 12: 15 12
  8. Stachy 9 3   3    3 14: 19 12
  9. Strunkovice 9 3   2    4 20: 21 11
10. Sousedovice 9 2   5    2 16: 17 11
11. Poříčí 9 2   3    4 16: 28   9
12. Záblatí 9 2   2    5 10: 15   8
13. Kestřany 9 2   0    7 10: 19   6
14. Zdíkov 9 0   1    8 11: 28   1

Nemalými změnami prošel také rezervní tým mužů. Trenérského postu 
se ujal Martin Bulka a za své pomocníky si vybral Josefa Diviše (vedoucí 
mužstva) a již zmíněného Jakuba Šimečka. Počáteční obavy, zda to byl krok 
správným směrem, rychle rozprášil a v současnosti dokazuje své trenérské 
kvality. Do týmu dokázal přilákat i hráče, kteří z různých důvodů v minulosti 
skončili. Jeho precizně připravené tréninkové jednotky hráče baví, a to se 
odráží i v počtu trénujících. Také toto je velká změna k lepšímu oproti minulé 
sezóně. Výsledkově to zatím není ono, ale vzhledem k velkému počtu hráčů, 
kteří již za „B“ tým nastoupili, se není čemu divit. 

Velké poděkování patří všem hráčům dorostu, kteří pravidelně doplňují 
oba mužské týmy. Myslíme si, že do budoucna je toto správná cesta k uleh-
čení jejich přechodu z dorostu do mužů. Již teď prokazují, že jsou velice 
kvalitními hráči a velkými nadějemi pro blatenský mužský fotbal.

Velkou radost nám dělají naše ženy hrající III. Ligu. Pod vedením ostříle-
ného trenéra Jana Kláska a vedoucí mužstva Moniky Mlíčkové se po sedmi 
odehraných utkáních usadily na prvním místě tabulky bez ztráty bodu.

Největší starosti nám v současné době dělají mužstva dorostu. A to 
především kvůli úzkému kádru staršího dorostu, který se nám během letní 
přestávky nepodařilo adekvátně doplnit. Již nyní se snažíme vzniklou situaci 
řešit a zabránit tak jejímu opakování. Jako hlavní trenér staršího dorostu 
působí již několikátou sezónu David Reguš, kterého skvěle doplňuje Karel 
Martínek. V současné době řešíme personální obsazení vedení mladšího 
dorostu (jelikož jsme byli nuceni sáhnout k určitým změnám). Konečné 
rozhodnutí padne 14/10/2011.

Relativní klid je u mužstva starších žáků vedených velezkušenou dvojicí 
Petr Linhart a Jiří Peroutka. Velké poděkování si zaslouží František Švejda, 
který nám v letní přestávce vytrhnul trn z paty, když se ujal mladších žáků. 
Vedoucího mužstva dělá Leoš Peroutka. Relativní klid proto, protože je 
třeba myslet i na budoucnost a pokusit se předejít situaci, která nyní vznikla 
u dorostu – nedostatek hráčů. Což nám reálně hrozí pro příští sezónu. Nějaké 
návrhy řešení již zvažujeme, ale zatím nebudu nic prozrazovat.

Největších úspěchů v posledních sezónách dosahují naši nejmladší. 
V letošní sezóně jsme si, vzhledem k počtu hráčů, mohli dovolit přihlásit 
čtyři mužstva přípravek. Starší přípravka „A“, obhájce loňského prvenství, 
i nadále válcuje své soupeře. Zásluhu na tom má trojice Radek Habada, 
Miroslav Mašek a Petr Švec. Nejinak tomu je i u starší přípravky „B“ 
vedené Josefem Kratochvílem a Pavlem Míkou. 50% úspěšnost má mladší 
přípravka „A“, které se podařilo vyhrát tři ze šesti utkání. Zásluhu na tom 
mají Radek Koptyš, Michal Hudeček a Jiří Opava. Na první body zatím 
stále čeká jejich rezerva starší přípravka „B“. Změnit se to již v příštím kole 
pokusí pod vedením dvojice Milan Drnek a Petr Bulka. V minulém měsíci 
se k nám také připojili Ti úplně nejmladší – předpřípravka. Osm statečných 
chodí pravidelně trénovat pod vedením Zdenka Viktory.

Zatím jsem zmínil pouze lidi, kteří se starají přímo o jednotlivé týmy. 
K tomu, aby fotbalový oddíl fungoval jako celek, je zapotřebí spolupráce 
mnoha dalších lidí, jejichž výčet by byl hodně dlouhý. Zápasy „A“ a „B“ 
týmů by se neobešly bez skvělých a spolehlivých pokladních Ivy a Terezy 
Tvrdých nebo pořadatelské služby v čele s Tomášem Uldrichem, Michalem 
Brabcem a Jirkou Peroutkou. Venkovní zápasy přípravek zase bez spolupráce 
rodičů a tak bych mohl pokračovat dlouho. Těm všem patří velký dík.

Ještě bych rád uvedl pár čísel. V roce 2011 čítá Tělovýchovná jednota 
Blatná 716 členů. Z toho je 249 mládežníků a 467 dospělých. Ve fotbalovém 
oddílu vedou mládežníci 139:128 nad dospělými. Což je celkem 267 osob. 
Dotace od města činila pro tento rok 370 000,- Kč na celou TJ. Po přepočtu 
vyšlo na fotbalový oddíl 192 888,- Kč. Jinak celé účetnictví pro TJ zajišťuje 
firma Mako, především pak Hanka Šourková. Co se týče Pivních slavností 
pro rok 2011, tak příjmy činily 274 550,- Kč. Výdaje 86 954,- Kč. Rozdíl 
187 596,- Kč byl uložen na účet TJ a bude použit dle potřeb TJ popř. jednot-
livých oddílů. A jelikož všeho moc škodí, další čísla si nechám na příště.
A nakonec dvě upozornění.

1. Byla zrušena stará telefonní linka na TJ. Nové číslo je: 384971166 
(Ing. Říský, p. Krejčí). Na základě dohody na poslední schůzi VV TJ 
se od listopadu do dubna mění úřední hodiny z každého pondělí 16.00 
– 18.00 na každé úterý 14.00 – 16.00 hod. V případě nutnosti možno 
volat tajemníka p. Františka Krejčího – 731936644.

2. Fungují internetové stránky blatenského fotbalu. Pro více informací 
navštivte:

 www.blatnafotbal.cz

Pevně věřím, že jsme se vydali správným směrem, a že se nám podaří 
dosáhnout všech cílů, které jsme si předsevzali. Nechť je Vám fotbal zábavou 
a návštěva fotbalového stadionu zážitkem.

S pozdravem
Michal Vanduch 

Předseda FO Blatná
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Víkendová utkání 8/10 – 9/10/2011:

Muži „A“   Chelčice – Blatná  0:1 (0:1)   Jiřinec
Muži „B“   Blatná – Lom  2:1 (2:0)   Uldrich, Čadek M.
Ženy    Holoubkov – Blatná  2:4   Humpálová 2x, Račáková, Velíšková
Dorost st.   Vodňany – Blatná  2:1 (1:1)   Mišiak M.
Dorost ml.   Vodňany – Blatná  4:0 (2:0)
Žáci st.    Blatná – Břilice  2:1 (2:0)   Formánek, Mázl
Žáci ml.    Blatná – Břilice  3:1 (1:1)   Dráb (p), Vonášek, Paukner
Přípravka st. „A“  Chelčice – Blatná  1:13 (1:4)   Šourek 4x, Habada 2x, Pícha 2x, Vonášek 2x, 
          Štědronský, Paukner, Fořt L.
Přípravka st. „B“  volno
Přípravka ml. „A“  Chelčice – Blatná  6:3 (5:1)   Fiřt 2x, Kraus
Přípravka ml. „B“  Blatná – Sedlice  2:7 (0:4)   Vondruška, Flandera

Víkendová utkání 1/10 – 2/10/2011:

Muži „A“   Blatná – Bělčice  1:0 (1:0)   Mišiak T.
Muži „B“   Dražejov – Blatná  2:0 (0:0)
Ženy    Blatná – Jižní Město 2:0 (2:0)   Klásková, Velíšková
Dorost st.   Blatná – Roudné  0:6 (0:2)
Dorost ml.   Blatná – Roudné  0:2 (0:1)
Žáci st.    Soběslav – Blatná  4:1 (3:1)   Formánek
Žáci ml.    Soběslav – Blatná  5:2 (4:2)   Dráb, Paukner
Přípravka st. „A“  Blatná – Vodňany  2:2 (2:0)   Šourek 2x
Přípravka st. „B“  Volyně – Blatná  0:6 (0:4)   Tvrdý 3x, Braun, Brož, Bláha V.
Přípravka ml. „A“  Blatná – Vodňany  9:1 (5:0)   Filaus 5x, Fiřt 3x, Kraus
Přípravka ml. „B“  Volyně – Blatná  15:4 (8:0)   Bulka A. 3x, Vondruška

V sobotu 8. 10. uplynulo sedmdesát let od zá-
kazu činnosti SOKOLA. Tisíce sokolů a sokolek 
zaplatilo svým životem věrnost ideálům svých 
zakladatelů Miroslava Tyrše, Jindřicha Fügnera 
a věrných příslušníků Sokola T. G. Masaryka 
a Edvarda Beneše.

12. dubna 1941 byla Sokolu zastavena čin-
nost a Tyršův dům v Praze byl uzavřen. V noci 
ze 7. na 8. října 1941 gestapo naráz a krutě 
zasáhlo do sokolských řad. Po celém území 
protektorátu došlo k rozsáhlému zatýkání členů  
předsednictva, náčelnictva a vzdělavatelského 
sboru ČOS, župních výborů i činovníků jednot. 
Osudného dne 8. října 1941 podepsal Reinhard 
Heydrich úřední výměr o zrušení České obce 
sokolské. Tento zákrok odůvodnil tím, že Sokol 
se stal střediskem otevřeného i tajného odporu 
proti německé říši. Podle dostupných údajů bylo 
v té době v koncentračních táborech již kolem 
1 500 Sokolů. Většina účastníků domácího pro-
tinacistického odboje byla členy Sokola, tudíž 
sokolský odboj je v podstatě odbojem národním. 
Sokolové šli na svou smrt odhodlaně, hrdě, jejich 
poslední myšlenky před popravou nebo smrtí 
na následky mučení patřily Sokolu a národu, 
jak dosvědčovaly vzpomínky těch, jimž se 
podařilo přežít. Dle poválečných neúplných 
údajů bylo popraveno 1 212, umučeno 2 178 
a vězněno 8 223 sokolů. Dalšími oběťmi byli 
padlí Sokolové v zahraničním vojsku, při Slo-
venském národním povstání a při květnových 

revolučních dnech v Praze. Sokolské zásluhy 
o osvobození a přinesené oběti byly zhodnoceny 
jednak zvláštním projevem prezidenta dr. Edvar-
da Beneše, jednak připnutím československého 
válečného kříže 1939 na prapor ČOS, jakož 
i vyznamenáním jednotlivých sokolských 
činovníků za odbojovou činnost. Mnozí z těch, 
kteří se šťastně vrátili z nacistických koncentráků 
bohužel zakusili vězení ze stejného důvodu po 
únoru 1948.

NEZAPOMÍNEJME, KOMU VDĚČÍME ZA 
SVOU EXISTENCI A ZA SVOU SVOBODU. 

PŘIPOMÍNAT HRDINSTVÍ TĚCH, KTEŘÍ 
VE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE BOJOVA-
LI A PORAZILI NĚMECKÝ NACISMUS 

A JEHO SPOJENCE VŠAK NESTAČÍ. 

KÉŽ BY BYL KAŽDÝ Z NÁS SCHOPEN 
NALÉZT V SOBĚ ASPOŇ KOUSEK TÉ 

ODVAHY, STATEČNOSTI A NEOHROŽE-
NOSTI, JAKOU V SOBĚ MĚLI TI, KTEŘÍ ZA 

NÁS BOJOVALI. 

KÉŽ BYCHOM UMĚLI TUTO ODVAHU, 
STATEČNOST A NEOHROŽENOST 

POUŽÍT PŘI ŘEŠENÍ ÚKOLŮ A PROBLÉ-
MŮ, KTERÉ PŘED NÁS DNEŠNÍ DOBA 

STAVÍ.  

N E Z A P O M E N E M E ! 

Se sokolským NAZDAR !

Filip Uzel, vzdělavatel Sokolské župy Podřipské

V Blatné vzpomínáme na členy Sokola 
Jana Janovského,  Karla Pelikána 

a Bohumila Krska

Nám.Míru 104, 388 01 Blatná
tel.: 733 378 951

- kavárna/cukrárna v moderním 
designu a s originálními domácími 

výrobky - zmrzlina, zákusky, dezerty, 
palačinky

- salonek pro pořádání soukromých 
oslav, firemních večírků

- prodloužená otevírací doba pátek 
a sobota do 23 hod. nyní akce na vy-
brané cocktaily od 19-21 hod. za 50,-

---------------------------------------------------
KUPON: ESPRESSO + TOMA 

NATURA VODA při předložení toho-
to kuponu za 39,- Kč.





Číslo 17 / strana 16 Blatná 14 října 2011 Ročník 22 (32)

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 

PneuPremium.cz

www.PneuPremium.cz

Nově otevřený internetový obchod s pneumatikami, alu i ocelovými disky.
Pouze kvalitní pneumatiky s doživotní zárukou na kvalitu.
Pneumatiky prémiových značek BARUM, BRIDGESTONE, CONTINENTAL, 
DUNLOP, GOODYEAR, MICHELIN, PIRELLI, NOKIAN a další.
Možnost nákupu na splátky.
Možnost přezutí objednaných pneumatik.

Lukáš Návrat, Čechova 239, Blatná 388 01 (budova JSM - kancelář i prodejna)
tel.: +420 604 127 215, mail: info@pneupremium.cz

Vypomohu starším 
osobám v domác-
nosti s úklidem, 

vařením, praním a s 
nákupy.

Tel: 732 140 583

PRONÁJEM - nebytový prostor 150 m2 v Blatné.
Využití: obchod, sklad, kanceláře apod. 

Bezproblémové parkování v objektu 
+ elektronické zabezpečení.

Možnost vykládky pal. zboží vozíkem.
Kontakt: 602 327 419
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VETERINÁRNÍ ORDINACE MVDr. Milan Kalužík
Sadová 1442, BLATNÁ

(U STAVEBNIN POD RYBNÍKEM PUSTÝ, BILLIARD BARU)
Tel.: 603 221 660, e-mail: vetkaluzik@seznam.cz

Oznamuje:
Rozšíření ordinačních hodin (nově otevřeno i dopoledne)

Po - Pá 8 - 11, 16 - 19

Nabízí:

- ošetření koní po domluvě tel.: 734 408 974
- výjezdy k pacientům po telefonické domluvě
- pro akutní případy na telefonu 24 hod. denně
- komplexní veterinární služby
- prevence – očkování, odčervení, čipování, pasy, tetování
- diagnostika – rentgen, vyšetření ultrasonografem
                      – laboratorní /krev, moč, trus, histologie/
- chirurgie /anestézie inhalačním přístrojem/
- stomatologie /zubní ultrazvuk/
- ošetření okrasného ptactva, hlodavců, plazů
- doplňkový prodej krmiv a diet

Máte rádi bleší trhy?
Denně v bazaru v Blatné v Písecké ulici /před vjezdem je velký 
poutač/ máte možnost si prohlédnout velké množství různého
zboží a zajímavostí. Otevřeno denně od 9.00 do 17.00 hodin, 

neděle zavřeno. Můžete nabídnout i věci do prodeje. 
Info na čísle: 721 911 320

Celní deklarace, zpracování JSD, T1, 
TIR, zastupování v celním řízení,  

spotřební daně, intrastat, poradenství 
v celní problematice,  

komunikace s celními úřady

Tel.: 604 382 962

PRONAJMU BYT 2+1 V BLATNÉ 
(nová okna, po celkové rekonstrukci 
včetně byt. jádra). K pronajmutí od 

1.11.2011.
tel.: 728 765 549
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TEPELNÁ ERPADLA 
TOPENÍ 

    
      777 050 679, 776 022 526 
     www.ekologicke-vytapeni.cz

Kancelá – Sadová 308, Blatná 
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Rozmry 6 x 3,2 cm 


TRUHLÁSTVÍ 
Jií Chodora 

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

tel: 721 310 480 
e-mail:truhlarstvi.chodora@blatna.net 

DÉZO IE E

G

Ing. Petr Fous

DÉZO IE E

G

Ing. Petr Fous

DÉZO IE E

G

Ing. Petr Fous

Ing. Petr FOUS

GEODÉZIE
Na Blýskavkách 1430, 388 01 Blatná

IÈO: 659 54 050
tel.: 603 514 655

Odpovìdná osoba: Ing. Petr Fous

digitisk + UV laminace, vel. A3
lepit na PVC tl. 5 mm + rámování

1430

PVC tl. 5 mm, výøez EG528, EG501- 15x20 cm

tisk na papír køída 100g + laminace, 15x60 mm

FOUSOVI

GEODÉZIE

Ing. Petr FOUS

Na Blýskavkách 1430
388 01 Blatná

mobil: 603 514 655
tel./fax: 383 393 446
e-mail: fous.petr@tiscali.cz

DÉZO IE E

G

Ing. Petr Fous

GEODÉZIE
Ing. Petr Fous

Na Blýskavkách 1430
388 01 BLATNÁ

tel.: 383 393 446
mobil: 603 514 655

geometrické plány pro:
- kolaudace budov

- rozdìlení pozemkù
- vìcná bøemena

vytyèování hranic pozemkù
úèelové mapy

zamìøování inž. sítí,...

POZOR!!!
ZMÌNA SÍDLA

GEODÉZIE

GEODÉZIE

300 m

30 m

velikost tabulky 17x95 cm

Hajanka
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, 732 236 153
 www.spanekvperi.cz

 
 
 
 
 
            
   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

 

INTERNET   
 připojení k Internetu od 200Kč (s DPH) 
 servis a opravy počítačů 
 tvorba webových stránek – Webhosting 
 pevná Telefonní linka Voip   

   Tel.  383 809 555,    602 649 555 

     e-mail: Info@konet.cz            www.KONET.cz                 

      INTERNET KONET CENTRUM  
            u ubytovny Tesla Blatná 

 

 

 

Pronájem bytu 2+1 - 6000 Kč,- + 
plyn, elektrika, voda, odpad

3+1 - 8000 Kč,- + plyn, elektrika, 
voda, odpad

Adresa : Kalinova 386, Blatná
Kontakt: +420 722 810 008
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Mám výhody
havarijka, ale
neplatím ho!

POVINNÉ RU ENÍ 
S NEJLEPŠÍ VÝBAVOU

S vámi od A do Z

V


