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Cena 7,- Kč

Úspěchy blatenského designéra Petra Švece
V šestadvaceti letech o sobě Petr Švec dává vědět nejen v České repub-

lice, ale například i v Německu, Švédsku či Rusku, kam v rámci výstavy
soutěže Národní cena za studentský design putoval jeho návrh sady akumulátorového mikronářadí pro modeláře. Student Ústavu umění a designu
Západočeské univerzity v Plzni má za sebou ale mnoho dalších úspěchů.
Nejen o nich se v následujícím rozhovoru dozvíte více.
Měl jsi k designu a vymýšlení nových věcí blízko
ještě před studiem na ZČU?
Už od malička jsem měl potřebu neustále něco
tvořit. Pořád jsem něco vyřezával ze dřeva, tesal
sošky z tvárnic nebo jsem si jen tak kreslil. Pak
jsem se dostal na střední školu do Volyně, kde jsem
byl hodně blízko k navrhování nábytku. Navíc už
od třinácti let modelařím. Letecké modelářství mě
naučilo konstrukčně přemýšlet a hlavně mi to dalo
přehled o neskutečném množství materiálů… Že
bych však od malička toužil po kariéře designéra,
to říct nemůžu. Vlastně jsem se na vysokou školu
přihlásil jen tak zkusmo a ono to vyšlo a protáhlo
se to dokonce až k magisterskému studiu.
Jak probíhaly přijímací zkoušky na obor Průmyslový design? Hlásilo se do nově otevřeného
oboru hodně studentů?
Jelikož o kvalitách designéra rozhoduje
v prvé řadě talent, tak přijímací zkoušky logicky
prověřovaly hlavně tento aspekt (kromě testu
z matematiky a všeobecných znalostí). Zkoušky
trvaly celkem asi čtyři dny a řešili jsme na nich
spousty různých úkolů. Zadání úkolu jsme se
dozvěděli vždycky bezprostředně před jeho
realizací. Jeden ze zajímavých úkolů bylo z dostupných materiálů (papír, plast, špejle apod.)
vytvořit prostorovou plastiku na téma „vítr“. Svou
plastiku jsem pojal jako naduté plachty vzájemně
zaklesnuté vrcholky do sebe. Dále jsme v rámci
skic navrhovali například varnou konvici. Také
jsme kreslili přímo prostor univerzitní budovy či
sádrovou hlavu, což mělo prověřit naší prostorovou představivost a schopnost ji předvést na
papíře. Já jsem měl tu výhodu, že jsem šel na ty
přijímačky spíše ze zvědavosti. Nic mě netlačilo
a nenutilo je udělat… takže jsem byl v naprosté
pohodě a uvolnění, což hrálo určitě svou nemalou
roli při plnění jednotlivých úkolů… Co se počtu
hlásících se studentů týče, tak přesné číslo již neznám. Bylo nás ale hodně, přičemž prvním sítem
bylo posouzení domácích prací odevzdaných před
vlastními zkouškami.
Nyní pokračuješ i v magisterském studiu (obor
Keramický design), dá se tedy říct, že se ti na
plzeňské univerzitě zalíbilo? Splnilo studium
tvoje očekávání?

První rok bakalářského studia byl sice dost náročný, jelikož jsme měli opravdu dost nahuštěný
rozvrh a předměty co jsme měli, byly často dost
protichůdné. Člověk měl v jeden den například
seminář z matematiky, potom hned dějiny umění,
technologii obrábění kovů a večer třeba kresbu.
Design je právě o tom propojení technického
a výtvarného smýšlení a dovednosti. Já jsem
měl odjakživa blízko k oběma těmto směrům,
a tak mi navrhování šlo tak nějak přirozeně bez
větší námahy. Navíc mě to začalo hned bavit.
Samozřejmě ne všechno je vždy ideální a spousty
předmětů člověk studuje víceméně z donucení,
ale to podstatné a nejdůležitější očekávání splnilo v každém případě. Ono to je o tom, že by
měl člověk studovat to, co ho baví. Občas je to
těžké odhadnout předem, zda člověku daný obor
sedne… mně se to naštěstí podařilo.

Sada akumulátorového mikronářadí pro modeláře.

V rámci studia jste spolupracovali s různými
zavedenými firmami, co ti nejvíce utkvělo
v paměti?
To byly úkoly, které mě bavily ze všeho nejvíc.
Když může člověk navrhovat podobu věci, která
musí být funkční, dobře vyrobitelná a esteticky
hodnotná zároveň, tak je to vždy velice zajímavé.
Perfektní taky bylo, že se tyto úkoly většinou
řešily v týmech, které byly spojením jednoho designéra a třeba tří konstruktérů ze strojní fakulty.
Nejvíce mě asi bavil návrh ochranného krytu na
těžký obráběcí stroj pro firmu ASTOS. Dále jsme
řešili vzhled a uspořádání zavazadlového prostoru vozu typu Škoda Octavia kombi a pak třeba
čalounění dveří osobního auta. Řešení takových

úkolů člověka dokonale prověří ve schopnostech
komunikovat v rámci týmu. Musí se také dodržovat požadavky dané zadavatelem a výsledné dílo
většinou potom posuzuje mnohočlenná porota
složená z pedagogů a zástupců firem. Následně
pak vyhodnotí podle mnoha hledisek nejlepší tým.
Já jsem měl to štěstí, že jsem byl hned dvakrát
součástí vítězného týmu.

Tvým velkým koníčkem je letecké modelářství,
ovlivnilo toto hobby tvoje designérské návrhy?
Samozřejmě narážím na úspěšný návrh pisoárů
PISSJET, kterými jsi ohromil nejen návštěvníky
nákupního centra Olympia Brno, jež tuto soutěž
vyhlašovalo, ale i odbornou porotu, která ti
udělila první místo...
Pro designéra je vždycky důležitá inspirace.
Člověk se musí umět dívat kolem sebe a vnímat
tvary a různé konstrukční uzly a prvky daleko
intenzivněji než obyčejný spotřebitel. Kolikrát
se mi stalo, že jsem dostal zadání úkolu a nic mě
dlouhou dobu nenapadalo… pak jsem si šel provětrat hlavu do přírody nebo někam do společnosti
a při pohledu na určitou věc se mi vybavilo řešení
pro můj projekt. Vždycky to člověk najednou vidí
živě před sebou jako hotovou věc, pak si to musí
rychle někam nakreslit a potom už jenom ladí
a vychytává mouchy do konečné podoby… Co
se pisoárů týče, tak se jednalo o soutěž vypsanou
nově otevřeným nákupním centrem Olympia
Brno, která byla vypsaná pod záštitou pana Knížáka. Hlavní požadavek byl na netradiční pojetí
a vtip… chvilku jsem se zamýšlel, ale pak jsem
uviděl fotku letadla na obálce jednoho časopisu
a bylo jasno. Takový proudový motor dopravního
letadla, to je přeci elegantní pisoár už na první
pohled :) Umístit mé pisoáry třeba na letiště, to
by musela být opravdu legrace… šlo o takové
popuštění uzdy fantazie než o striktní dodržení
ergonomických a konstrukčních zásad… šlo
hlavně o pobavení a spojení designu s vtipem,
což se zjevně povedlo.
Na svých internetových stránkách (svico.webnode.com) máš ale spoustu dalších návrhů různých
věcí – od schránky na dopisy, přes různé květináče, ptačí budku, nápojový set, po umyvadla
a dokonce model sportovního letadla...
Moje stránky jsou takovou vitrínou mé dosavadní designérské činnosti. Všechno si to pěkně
archivuju a jednou za čas si to projdu, abych
si udělal o mých návrzích obrázek s odstupem
času… ten časový odstup zmiňuju záměrně, protože je až neuvěřitelné, jak moc se člověku vyvíjí
vkus a způsob tvarování během těch několika
(pokrač. na str. 10)
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A KTUALITY
Kulturní dění v Blatné
od roku 2012 v jiném kabátě

Vážení přátelé,
jistě se k vám dostala informace o změnách v blatenské kultuře, která se chystá od začátku příštího
roku.
Již v jarních měsících bylo vyhlášeno výběrové řízení na manažera kultury; byla vybrána paní
MgA. B. Winklerová.
Dne 25. července 2011 odsouhlasilo zastupitelstvo města organizační změnu v oblasti kultury. Pod
příspěvkovou organizaci Městského muzea v Blatné
budou sloučeny veškeré kulturní organizace, tzn.
oddělení kultury, knihovna a kino. Nový název bude
později upřesněn.
Po dobu téměř 20 let zajišťovalo a organizovalo
oddělení kultury výchovně – vzdělávací programy pro
občany společně s příspěvkovými organizacemi a kinem. Provádělo dále pracovní činnosti, které spadají
pod kompetenci městského úřadu; např. každoročně
vyřizovalo žádosti místních spolků a fyzických osob
o veřejnou finanční podporu, vedlo veškerou úřední
agendu týkající se pořádání veřejných hudebních
produkcí pro radu města, OSU, DILIU …../. Bylo
pověřeno též řízením informačního centra a vydáváním
propagačních turistických letáků…..
Od roku 2000 byly dvě pracovnice odd. kultury
dále pověřeny organizováním vzpomínkových akcí
v měsíci květnu - Blatenskými hudebními slavnostmi
a v říjnu oslavou vzniku republiky.
O dva roky později se začala společně s profesorem J. Pichlíkem organizovat Kontrabasová soutěž
F. Simandla / blatenského rodáka /. V roce 2006 již
soutěž získala větší popularitu a stala se soutěží mezinárodní, které se zúčastňují významní pedagogové
a zahraniční soutěžící. Další ročník této soutěže se
uskuteční opět v roce 2012, kdy uplyne 100 let od
úmrtí Fr. Simandla.
Společně s námi jste mohli v Blatné vidět mnoho
pražských zájezdových představení s výtečnými herci
z různých divadel, dětská představení a hvězdy popu
na zimním stadionu. Taktéž se uskutečnilo mnoho zájezdových představení do pražských divadel. Věříme,
že i oslava výročí povýšení města v organizaci oddělení kultury v roce 2001 byla pro vás nezapomenutelným
zážitkem. I v tomto roce se oddělení kultury chystalo
v menším rozsahu zorganizovat oslavu povýšení města.
Bohužel zastupitelstvo města tuto oslavu neodsouhlasilo z finančních důvodů.
V měsíci dubnu byla vedením městského úřadu
vyhlášena anketa: Považujete nabídku a propagaci
kulturních akcí i představení pořádaných oddělením
kultury MěÚ Blatná za:velmi dobrou, dostačující,
méně uspokojivou, špatnou. V této anketě se vyjádřilo
celkem 408 občanů. Za velmi dobrou ji označilo 50,2%
a dostačující 12,7 % hlasujících. Děkujeme za vaše
vyjádření. V průměru byla představení navštěvována
v počtu 280 až 300 návštěvníků.
Oddělení kultury, tak jako ostatní odbory a oddělení, hospodaří podle schváleného rozpočtu města.
Proto i z tohoto důvodu byl výběr a počet pořadů
limitován jak finančně, tak i technickou vybaveností
divadelních prostorů.
Do konce roku 2011 a až do poloviny roku 2012
ještě odd. kultury připravilo pro zájemce několik divadelních představení a koncertů; například v měsíci
říjnu můžete navštívit koncert Jakuba Smolíka.
Věříme, že i nadále pro vás všichni společně
budeme připravovat zajímavé kulturní akce, které
rádi navštívíte.
Jana Špetová, vedoucí odd. kultury MěÚ Blatná
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Informace o uzavírce železničních
přejezdů

Od pátku 9. září (7,00 hod.) do úterý 13. září
(12,00 hod.) proběhne na silnici I/20 oprava železničních
přejezdů. Jedná se o přejezdy mezi Hněvkovem a Sedlicí
(u Němčic) a mezi Sedlicí a Pískem (pod křižovatkou na
Radomyšl). Oprava bude probíhat za úplné uzavírky silnice, což s sebou přinese pro celý region značné dopravní
omezení. Pro jednotlivé druhy dopravy budou po dobu
uzavírky platit následující opatření:

a) Transitní doprava a nákladní doprava nad
3,5 t mimo dopravní obsluhu

Objížďka pro výše uvedená vozidla bude vyznačena již
od křižovatky na Nové hospodě a povede přes Strakonice,
Horažďovice, Velký Bor a Oselce v obou směrech. Nákladní automobily vyjíždějící z Blatné ve směru na Písek
a České Budějovice budou vedeny na Lnáře, Kadov, Velký
Bor, Horažďovice a Strakonice. U Nového rybníka bude
z tohoto důvodu dočasně zrušeno hmotnostní omezení.
Pro nákladní automobily přijíždějící ze směru Strakonice
bude z Radomyšle vyznačena objížďka přes Chrášťovice,
Třebohostice, Záboří a Blatenku.

b) Místní doprava – vozidla do 3,5 t a dopravní obsluha

Ve směru z Písku do Blatné bude objížďka vyznačena
od motorestu u Sedlické obory přes Holušice, Mužetice,
Sedlici, Čekanice a Mačkov. V opačném směru bude
objížďka vedena po trase Pacelice, Škvořetice (s možností odbočit do Sedlice), Lom, Mirotice a dále na Novou
hospodu.
Z důvodu zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního
provozu bude v úsecích Blatná-Škvořetice, SedliceMužetice, Mužetice-Holušice-křižovatka u motorestu
a Radomyšl-Sedlice zakázán vjezd vozidlům nad 3,5 t
mimo dopravní obsluhu a autobusy. Místní komunikace
Sedlice-Čekanice, kde je uvedené omezení již vyznačeno
stávajícím dopravním značením, bude navíc zjednosměrněna – provoz bude umožněn pouze ze Sedlice do Čekanic.
Výjimku budou mít jen výlukové autobusy náhradní dopravy ČD, které budou po této komunikaci jezdit v obou
směrech. Na místních a účelových komunikacích v osadě
Němčice bude zcela zakázán vjezd všem vozidům mimo
dopravní obsluhu. Důvodem je především skutečnost, že
tyto komunikace svými parametry neumožňují vyhnutí
protijedoucích vozidel a nejsou stavěny na vyšší provoz.
Navíc se zde budou pohybovat vozidla stavby.

c) Linková autobusová doprava

Linkové autobusy ve směru z Blatné na Sedlici pojedou objížďkou přes Pacelice a Škvořetice v obou směrech.
Autobusy v úseku Sedlice-Písek pojedou přes Mužetice
a Holušice (taktéž v obou směrech). Po dobu uzavírky
nebude dočasně obsluhována autobusová zastávka u Němčic a autobusy linek Blatná-Písek nebudou zajíždět ani na
zastávku Sedlice, škola. Všechny autobusy linek BlatnáPísek a Blatná-Sedlice-Strakonice budou v obou směrech
jízdy zajíždět do Hněvkova, kde budou otáčet u kapličky.
Totéž bude pravděpodobně platit i pro dálkové spoje směr
Vimperk a Praha, nicméně doporučujeme raději sledovat
vývěsky a oznámení na autobusových zastávkách. Po dobu
objížďky nelze vyloučit zpoždění jednotlivých spojů.

d) Železniční  doprava

Po dobu opravy přejezdů bude výluka v úseku Radomyšl-Blatná, vlaky budou nahrazeny autobusovou
dopravou. Výlukové autobusy pojedou z Radomyšle
přes Sedlici, Čekanice a Mačkov v obou směrech. Bližší
informace o výluce naleznete na internetových stránkách
Českých drah http://www.cd.cz/cd-online/vyluky.
Na závěr bych chtěl požádat všechny účastníky silničního provozu o dodržování přechodného dopravního značení, zejména co se týče výše uvedených zákazů, jejichž
nedodržování by mohlo způsobit zablokování objízdných
silnic. Po dobu uzavírky bude na dotčených komunikacích
ze strany Policie ČR prováděn zvýšený dohled.
Pevně doufám, že nám nový povrch železničních
přejezdů vynahradí všechny komplikace spojené s uzavírkou.
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Hlavní turistická sezóna už je minulostí, děti
usedly opět do školních lavic, léto, které se letos
moc nevydařilo pomalu bude končit. Nastane také
čas sklizně plodů…
PRODEJNA „U SV. KATEŘINY“ POKRAČUJE!
Již v minulém čísle jsme upozorňovali na skutečnost, že prodejna na náměstí Míru 209 „U Sv.
Kateřiny“ bude dále otevřena s nabídkou, tak jak
jste si již zvykli: z větší části české a blatenské
umělecké řemeslo a z části drobné starožitnosti.
Do konce září bude také ještě otevřeno pro turisty
o sobotách a nedělích s nabídkou drobných suvenýrů, pohledů, map, sběratelských záležitostí aj.
ŘEMESLNÝ DVŮR NA DVOŘE BLATENSKÉHO MUZEA  A PŮJČOVNA LODĚK
Pokud bude příznivé počasí najdete nás o sobotách a nedělích ještě na dvoře blatenského muzea,
odkud si také můžete půjčit loďku. Loďku vám ale
půjčíme kdykoliv i ve večerních hodinách, pokud
zavoláte na tel. číslo 736 765 747 nebo zajdete
na náměstí do prodejny U sv. Kateřiny (bude-li
to v době od 10.00 – 17.00 hod.)
Pevně věříme, že nám zachováte svoji přízeň,
my se budeme na oplátku snažit vám nabízet i nadále originální a zajímavý sortiment tak, abyste
byli spokojeni.
Tip na září: nová kolekce malovaných šperků na sklo a ručně zhotovených korálkových
šperků.
A opět lidová pranostika:
- TEPLÉ ZÁŘÍ, DOBŘE SE OVOCI I VÍNU
DAŘÍ
- OZVE-LI SE V ZÁŘÍ HROM, BUDE
V ZIMĚ ZAVÁT KAŽDÝ STROM
- DIVOKÉ HUSY NA ODLETU – KONEC
I BABÍMU LÉTU
- PĚKNÉ RŮŽE V ZAHRADÁCH VĚŠTÍ
PĚKNÝ PODZIMEK A POZDNÍ ZIMU
- PODZIMEK BOHATÝ NA MLHU VĚŠTÍ
V ZIMĚ HODNĚ SNĚHU
- NA  SV. ŠTĚPÁNA KRÁLE (2.9.) JE UŽ
LÉTA NAMÁLE
- JAKÉ POČASÍ NA  NAROZENÍ PANNY
MARIE, TAKOVÉ POTRVÁ ČTYŘI
NEDĚLE (8.9)
- O MARIE  NAROZENÍ, VLAŠTOVEK TU
VÍCE NENÍ, VLAŠTOVIČEK ROZLOUČENÍ
Eva Fučíková
lidové řemeslo
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cí skla se dá ušetřit přes devadesát procent energie oproti výrobě z přírodních
zdrojů, také velké množství písků, živce a dalších nerostů, jejichž těžba hyzdí
krajinu. Recyklace skla je teoreticky neomezená, ale pro speciální výroby
se používá větší podíl primárních surovin.
V Blatné bylo v prvním pololetí letošního roku vytříděno 36,7 t skla,
barevného 17,92 t a bílého 18,78 t.

Recyklace skla
To, že je sklo jedním z recyklovatelných materiálů jistě nemusíme připomínat, ale i tak se na jeho recyklaci v tomto článku blíže podíváme, je
totiž zajímavá.
Každá recyklace, tedy i recyklace skla začíná tříděním, u skla je to
poměrně jednoduché. Sklo je
buď čiré, nebo zabarvené. Čiré
sklo vhazujeme do bílých kontejnerů, barevné sklo do zelených
kontejnerů. I když je sklo jen
lehce zabarvené, např. kouřové
sklo, patří do zeleného kontejneru na barevné sklo. Pro další
zpracování je velmi vhodné, aby
sklo v nádobě bylo co nejméně
rozbité. Do kontejneru se nesmí
Kontejnery na sklo.
ukládat drátosklo (bezpečnostní
sklo s drátěnou sítí), autoskla, zrcadla, keramika, a porcelán. Ideální je,
pokud se lahve zbaví kovových uzávěrů.
Vámi vytříděné sklo v kontejnerech se dále musí dostat ke zpracovateli
skla. Nejdříve svozová firma, v Blatné Technické služby města Blatné, sveze
sklo z kontejnerů do velkých boxů, kde se sklo skladuje, a při dostatečném
množství se převáží na speciální třídící linky, které upravují sklo podle
potřeb skláren. Na lince se sklo nejprve ručně zbaví velkých příměsí. Poté
se nadrtí a dopravuje se po pásu
k laserovým čidlům. Ty každý
střep prosvítí, a pokud střep nelze
prosvítit nejedná se o sklo a proudem vzduchu se tato nečistota
odfoukne z pásu. Pro sklárny je
pak připravena skleněná drť požadovaných parametrů.
Z vytříděného skla se opět vyrábějí skleněné výrobky. RecyklaBoxy na svezené sklo.

Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ
NEMOHLA BÝT V TOMTO ČÍSLE
BLATENSKÝCH LISTŮ PROVEDENA
KOREKTURA.
PROTO SE REDAKCE OMLOUVÁ
ČTENÁŘŮM ZA PŘÍPADNÉ CHYBY.

Na nové tržnici naproti Lidlu byl
zahájen prodej koření, čajů, bylinek
a nakládaného česneku.
Otevřeno každý pátek od 14:00 do
16:00.
Všichni jste srdečně zváni
Petr Šůs, Kasejovice
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Technické služby mimo
jiné obstarávají také provoz
obou plynových kotelen
v Blatné. Je to kotelna v ulici
Čechova, která má výkon
7,95 MWh a kotelna Nad
Lomnicí s výkonem 3,28
MWh. Za rok vyrobí okolo
30 000 GJ tepla a spotřebují
bezmála 140 000 m3 plynu.
Samozřejmě záleží na teplotě v daném roce a na odběru
pro jednotlivé domy. Stále se TS spolu s městským úřadem, který je vlastníkem kotelen, snaží o zkvalitňování výroby tepla a jeho rozumnou cenu.
V měsíci srpnu byl instalován v kotelně Čechova nový hořák a plánuje se
rekonstrukce topných kanálů Nad Lomnicí. Rekonstrukcí se zamezí úniku
tepla z topných kanálů a tím
zmenšení ztrát a snížení ceny Kotelna na sídlišti Nad Lomnicí.
tepla. Ovšem vstupy energií
se neustále zvyšují a tak
konečný spotřebitel ani nezaznamená toto úsilí. Bez něj
by ovšem cena za teplo byla
úplně někde jinde. Obě tyto
kotelny zajišťují spotřebu
teplé užitkové vody a tepla
na našich sídlištích.
Obsluhu tvoří tři zkušení
zaměstnanci, kteří jsou vždy schopni zasáhnout při poruše, či nenadálé
události.
Kotelna v Čechově ulici.

Luboš Kallmünzer
Správa bytů a tepelného hospodářství
Technické služby města Blatné, s.r.o.
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V tomto roce si připomínáme významná jubilea dvou duchovních tvůrců: básníka Julia
Zeyera (26. 4. 1841 – 29. 1. 1901) a sochaře Františka Bílka (6. 11. 1872 – 13. 10. 1941), kteří
svým dílem – životem, mnohé zaseli, méně někdy již sklízeli. Následující řádky nechť čtenářům
připomenou, že jejich výročí jsou nám památnými světly na naší pouti, která se však neobejde
bez mnohých zápasů a klesání pod břemeny života.  

František Bílek a genius loci
augustiniánského kláštera ve Lnářích
Rozhodujícím okamžikem pro Bílkovo objevení lnářského kláštera se stalo jeho osudové
setkání s básníkem Juliem Zeyerem, který byl
Bílkovi lidsky i duchovně velice blízko. K vůbec
prvnímu setkání obou tvůrců došlo na popud
malířky Zdenky Braunerové 5. srpna 1896,
kdy Zeyer navštívil Bílkovu chýnovskou dílnu.
Zeyer se o tomto setkání v dopise Bílkovi vyjádřil
slovy: „Dojal jste mě hluboce, ctím a miluji Vás.
Děkoval bych Bohu, kdybyste během času přilnul
ke mně, až mně poznáte blíže, kdyby Vás neodpudily pak špatné moje vlastnosti... . Čistota Vašeho
myšlení, tiché Vaše nadšení, mystérium Vašeho
talentu, to vše působilo na mě nevýslovně krásně,
řekl bych svatě... .“ Oba tvůrci k sobě skutečně
přilnuli a společné setkávání trvalo až do Zeyerova odchodu na věčnost 29. ledna 1901. Snad
nejotevřeněji se jinak plachý básník o přátelství
se sochařem vyznal v dopise z února 1899: „Vy
ani nevíte, čím by Jste se mohl mně státi v životě!
Vy nevíte v jakých krizích duševních se potácím,
nemohu Vám o tom říci nic, jen toliko, že se mi
zdá, že Bůh sám mě vedl k Vám a že snad mnohé
ve mně zhojíte, co krvácí.“
Krátce před prvním setkáním obou tvůrců
došlo ve Vodňanech k seznámení Julia Zeyera
s převorem augustiniánského kláštera ve Lnářích
P. Aloisem Majerem (převorem lnářského kláštera
byl od roku 1857 do října 1911), který jako vášnivý včelař měl ve Vodňanech přednášku o rojení
včel. Básník se mu při té příležitosti vyznal z touhy vstoupit do kláštera: „Nežádám žádných ohledů, chci být prostým fráterem, třeba i kuchtíkem
nebo čímkoli, jen ať nikdo neví, že jsem spisovatel,
že jsem Zeyer, a ať si mě nikdo nevšímá.“ Zeyer
v občasných duševních krizích toužil po životní
změně. Byl osamocen a hledal nový smysl svojí
existence. V této souvislosti se již v roce 1872
zmiňuje o možnosti odejít do ústraní nějakého
kláštera: „Co si mám počít, nevím; cítím se velmi
nešťasten a myslím často na to uchýlit se od toho
světa docela a hledat útěchy ve zdích klášterních.
Vyhlíží to arci trochu středověké a mnohý se mi
vysměje, jiný mě má za blázna, ale nikdo mi přece
nic lepšího poradit nemůže. Klášter je prý hrob,
ale člověk k životu neschopný jest tolik co mrtvý
a mrtví patří do hrobu.“ Občasný motiv života
za klášterní zdí byl společný pro Zeyera i Bílka
a básník se tak ještě v roce 1896 svěřil lnářskému
převoru o touze Bílka, navštívit augustiniánský
klášter. Převor Majer slíbil jeho brzké pozvání.
Vůbec první Bílkova návštěva ve Lnářích se však
uskutečnila až v březnu 1899 – tedy tři roky po
seznámení se Zeyerem.
Společné myšlenky Zeyera a Bílka na Lnáře
načas přerušila nemoc básníka Otakara Mokrého.
Zeyer, který v té době mohl odjet na Volhu a na
Ural, pečoval o svého přítele, který byl vážně nemocen a nakonec ve Vodňanech zemřel. Bílek byl

ve stejné době již kromě převora Majera v kontaktu s Josefem Paterou, který přišel do lnářského
augustiniánského kláštera v roce 1892 a u všech
byl znám jako fráter Josífek. Josef Patera byl vášnivý amatérský malíř a Bílek se stal jedním z jeho
neformálních učitelů. V jednom z desítek dopisů,
které si v průběhu let Bílek s Paterou vyměnily, se
sochař zmiňuje o svém záměru vyřezat pro klášter
hlavu Krista. Těsně před první lnářskou návštěvou
oznamuje svůj záměr i Zeyerovi: „Budu muset
do Lnář ... ohlásil jsem se už. A pak tam vezu jim
(z Boží vůle) co dar a co oběť jednu hlavu Krista
vyřezávanou. Musím to tam umístit. Oni mi zase
darem slíbili pár rojů včel... . Rád, moc rád bych
Vás měl se sebou.“
Návštěva kláštera proběhla v březnu 1899
a Bílek o ní svému příteli Zeyerovi referoval
slovy: „To přijetí, to hoštění láskyplné a vše, vše,
zvláště pak ty dobré duše tam shromážděné, to vše
mi tak milým se stalo, že jsem to po svém příjezdu
postrádal. Přilnuli ke mně, měli mne tak rádi, tolik
jsme si toho v té velké útulné jídelně povídali, že
nebylo divu, že se mi tam tak líbilo. Tak milí jsou
všeci; zvláště ale též, duše všech i celého kláštera,
p. Páter převor. Práce moje přijata s tím největším
zájmem a i láskou. Je to prvá věc ode mne, která
do chrámu se přijímá trochu lidštěji.“ Zde je
potřeba připomenout, že lnářský klášter se patrně
stal vůbec prvním sakrálním prostorem, v němž
bylo natrvalo umístěno Bílkovo dílo. Raritní je
odměna, o které se Bílek zmiňuje – pár rojů včel.
Jak víme z pozdější korespondence s Josefem
Paterou, Bílek od převora Majera skutečně jako
odměnu obdržel osm včelstev, které mu byly
zaslány do Chýnova po železnici.
Bílek byl z lnářského přijetí skutečně nadšen.
Bezprostředně po návratu do Chýnova se o svých
pocitech rozepsal převoru Majerovi: „Jsem tam
u Vás v klášteře ještě, neboť duší probíhám chodby
a cely dosud, jako bych tam ještě byl. Mám na
co vzpomínat, mám tisícerých příčin se vracet
v útulný klášter a k Vám, můj milý Pane, je mi
po Vás a po Vás všech smutno. Jsem lakomcem
v pravé lásce, co se tužby po ní týče. Za jediný
pohled dobrý dovedu největší oběti přinést.
Proto smutním po klášteru, a proto bych pro něj
a všechny v něm udělal snad všechno. Těžko je
mi říci, co všechno mi tam vzácnou vzpomínkou
mysli. Těžko je mi vyjádřit, jak oddaným jsem
Vám, veledůstojný Pane, a vzácným duším Vašich
pánů bratrů řeholníků, a jak Vám neskonale za vše
děkuji. Ví dobrý Bůh, jak mé nitro se těší, jednou
Vám to odsloužit.“
Rok první Bílkovy návštěvy ve Lnářích byl pro
tvůrce i rokem návratu ke Krucifixu, na kterém
od léta intenzivně pracoval. V listopadu 1899 byl
velký Krucifix dokončen – zásadní podíl na podobě tohoto díla připadá opět Zeyerovi – a Bílek tak
uzavřel jedno období svého života. Koncem roku
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na Bílka dopadla hluboká životní krize. Již jsem
krátce nastínil občasné Zeyerovy touhy po mystickém klidu kláštera, které právě v této době začaly
propukat i u Bílka, který přemýšlel o svém dalším
osudu a svěřil se básníkovi: „Chodil jsem ke sv.
stolu, poutě konal, v slzách většinu se modlil, a nebylo pro mne naděje ni úlevy jakoby více. Až když
vysílen, nebylo ve mně síly nésti těžký svůj kříž,
když jsem nebyl vyslyšen, aby mne Bůh nechal
raději umřít, aby stopy mé (díky Pánu) přec jistě
dosti čisté, někdy mnou pokáleny nebyly, tu dvě
cesty mi ukázal, dvě východiska: Jedna je: abych
se oženil; a bude-li možno pokračoval v práci za
cestou pravého žití v sobě i jiných. Mám ale za
jisté, že bych zešílel. Proto druhou cestu jsem
volil, trpnější, větší, lepší pro práci i malou mou:
opustit všechno ... jít do kláštera.“ Zeyer zažíval
u svého přítele podobné nálady a touhy, které znal
sám. Ovšem jeho zralý věk – byl o více jak třicet
let starší nežli Bílek – a existencionální zkušenosti
vedly Bílka k rozvážení tohoto kroku.
Ve stejné době se Bílek ze své touhy po klášterním klidu vyznal i lnářskému Josefu Paterovi:
„Dvě cesty mi Bůh přede mne dal: Buď oženit se,
anebo opustit vše a jít za Ním. Volil jsem druhou
cestu: Opustit vše – chaloupku, včeličky, opustit
všechnu veřejnost, všechno uznání, všechnu slávu,
všech nejcennějších kruh lidí, jenž mne přítelem,
bratrem ba i ‚něčím vyšším‘ nazývají, opustit vše
i bratry, tatíčka a maminku a jít se zdokonalit
k Vám do kláštera – Neví nikdo nic, jen že trpím
někdy, u mne postřehnou. Poslyš mne a rozmysli
vše dobře: Je prvou věcí mi – zdokonalit se, jít za
Pánem – to je sobecká snaha, která je však nutnou,
prvou věcí. Chtěl bych ale být (a mohu velmi být)
platný celému klášteru, ba všem klášterům, ach
ještě více, jen když Bůh bude se mnou.“ Variantu
svatby Bílek ve stejném dopise rezolutně odmítá:
„Nemohu se ženit. To není pro mne. Byl jsem
v nejvzácnějších společnostech a nikde nenalezl
jsem, kde bych mohl spokojeně, jak doma prodlet.
Nikde nejsem doma ani v rodině své ne. Půjdu
domov hledat si tedy: Zaklepu na Váš klášter –
otevřete-li mi, spočinu u Vás do vůle Boží, jíž se
podrobuji. Není-li to možno mne přijmout, musím
klepat, ach, jinde. Dohotovuji svého Krista. Až
bude hotov nebo v blízké potom době, dovolím si
dopsat milému panu P. převorovi. Od Tebe pak
budu čekat toužebně, co Ty tomu říkáš, a co Ty
jako přítel mi radit můžeš, znaje řád i klášter. Jen
v Bohu je domov můj. Přijdu za Pánem: nést kříž
každého dne.“ Bílek se po vnitřním boji nakonec
rozhodl pro život mimo brány kláštera a napsal
o tom na konci roku 1899 Zeyerovi: „Rodičové
nevděk i prokletí snesli by mi na hlavu, a tak bych
měl do kláštera jít? Raději budu trpět já. Jen když
oni budou šťastni.“ V tu dobu Bílek ještě netušil,
že za pouhé dva roky si v kostele sv. Štěpána slíbí
s Bertou Nečasovou celoživotní lásku, věrnost
a oddanost. Ve stejné době přichází i u Julia Zeyera období tvůrčího nadechnutí a myšlenky na
klášterní spočinutí se i u něho postupně vytrácejí.
Těžká životní období překlenul díky uchýlení se
do klidu jihočeských Vodňan, v závěru období
opuštěnosti a smutku mu dopomohlo i setkání
s čtyřiadvacetiletým Bílkem.
K Bílkovu seznámení s paní Bertou došlo po
sochařově přednášce o Otokaru Březinovi, na které
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byla přítomna i spisovatelka Růžena Svobodová.
Ta po skončení Bílkova výkladu pozvala tvůrce
i jeho budoucí paní ke společnému posezení. Po
letech paní Berta na osudové setkání vzpomínala
s tím, že: „nemohla promluvit ani slovo. Až při
samém rozloučení se oba domluvili, že by se mohli
sejít na Vyšehradském hřbitově u hrobu nedávno
zemřelého Julia Zeyera... . A tehdy nad čerstvým
hrobem Zeyerovým se stalo, že Berta Nečasová,
které tehdy bylo devatenáct let, dala své zásnubní
slovo o deset let staršímu sochaři Františku Bílkovi.“ Co pro Františka Bílka i jeho tvorbu znamenalo setkání s Bertou Nečasovou nejvýstižněji
vyjádřil básník Otokar Březina: „Děkuji, že jste
svého muže zachránila pro tento svět, že jinak by
nám byl ve svém vidění světa uletěl a my bychom
mu už nerozuměli.“ Láska s Bertou Nečasovou
prosakuje v té době i do Bílkovy korespondence.

Blatná 2. září 2011
Lnářskému Josefu Paterovi se vyznal: „Nemyslel
jsem a ani nedoufal již, že by tu na zemi mohlo
být tak krásně – Jenom Jemu – Jenom Jemu čest
i dík a sláva – Amen.“
Nepravidelné kontakty Bílek s lnářským klášterem udržoval téměř až do své smrti. Poslední
známý dopis Josefu Paterovi poslal Bílek 19.
dubna 1940. Dotýká se v něm svého přátelství
se zesnulým převorem Majerem a připomíná, že
klášter by měl mít jeho podobiznu z dílny Bílkovy,
která by mohla být uhrazena – stejně jako před
lety – včelami.
Veskrze duchovní umělec František Bílek
opustil tento svět 16. října 1941. Od doby, kdy psal
již zmiňovaný poslední dopis Paterovi do Lnář,
tak uplynul pouhý rok a půl. Mezi projevy nad Bílkovým hrobem zazněla z úst profesora Miloslava
Hýska i tato slova: „Průvodkyní a inspirátorkou
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života mu byla bolest, rodinná láska, obdiv k ženě,
kult lásky mateřské, požehnání snu, touhy a víry,
úcta k obětování, pokora lidských srdcí, sen o nejvyšším životě, jak jej v čin proměnil ukřižovaný
Kristus.“ Není náhoda, že profesor Hýsek hovořil
o inspiraci života nikoli uměleckého díla. Bílek
totiž po celý svůj život zdůrazňoval, že umělec
musí být předně člověkem. Ve své rozhlasové
přednášce nazvané Moje radost nad Otokarem
Březinou rozvádí Bílek toto své celoživotní
vyznání právě na příkladu Březiny: „Vidíme-li
skvělé dílo a jeho tvůrce, náš zrak zvědavě klouže
po rukách pracujících až k jeho tváři. I tážeme
se: Zda se tu věrně kryje dílo a tvůrce? Jestli se
nekryje, pak jest vše lží zavrženíhodnou. A ještě
se tažme: Zda doma jeho vinou někdo nepláče?
Jinak ona vina prozařuje i jeho uměním.“
Martin Jindra

Blatenské mažoretky na Mistrovství Evropy v Chorvatsku
Blatenské mažoretky Sokol Blatná úspěšně završily soutěžní sezónu na Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu v chorvatské Poreči ve dnech 26. – 28.8.2011 za účasti 11 států. V sóloformacích vybojovaly
Nikol Adnrlíková a Barbora Žáková krásné páté místo v kategorii duo, trio.
V kategorii pompon juniorky soutěžilo celkem 19 mažoretkových skupin. Po pochodovém defile se
podiovou sestavou, která byla hodnocena jako 2. nejlepší ve své kategorii, umístily Blatenské mažoretky
na celkovém čtvrtém místě v Evropě.
Děkujeme firmě LEIFHEIT s.r.o., ELEKTRO Jankovský s.r.o., MAKO Blatná s.r.o., TESLA Blatná
a.s., Obecnímu úřadu Mladý Smolivec, SOKOLu Blatná, Jihočeskému kraji, COOP Jednota Blatná, rodině
Scheinerově, rodině Nedošínské, Vyšívacímu studiu Marcely Andrlíkové a dalším sponzorům, za finanční
podporu, která nám umožnila se zúčastnit Mistrovství Evropy v Chorvatsku.
Dále děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli.
Blatenské mažoretky
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ZÁJEZD
Městská lidová knihovna v Blatné připravuje na říjen k Týdnu knihoven literární zájezd.
Zájezd se uskuteční 4. října 2011.
Program: Písek - návštěva muzea a rodného domu Adolfa Heyduka,procházka s výkladem po zajímavých místech Písku. Návštěva Putimi
a jiných míst Písecka.
Celou dobu nám bude dělat průvodce ředitel muzea v Písku pan Jiří
Prášek.
Potřebujeme předběžné přihlášky na zájezd, abychom věděli, jak
velký autobus máme objednat.
Cena bude ještě upřesněna.
Zájemci se hlaste na tel. čísle 383 422 019, nebo přímo v knihovně
v oddělení pro dospělé.pondělí a čtvrtek 9-12 13-18 .

Ve městě Blatná kompostujeme
Biologicky rozložitelné odpady z údržby veřejné zeleně a ze zahrádek
(tráva, větve, listí apod.), které občané města Blatná uloží na sběrném dvoře,
se již od roku 2006 kompostují na kompostárně pod skládkou komunálních
odpadů v Hněvkově. Oboje provozují Technické služby města Blatné,
s.r.o.. Blatenští občané mají dále možnost v sezóně ukládat posečenou
trávu do kontejnerů umístěných v ulicích Na Blýskavkách, Rybářská, Nad
Vdovečkem, Na Tržišti a dále větve do kontejnerů v ulicích Brigádnická
a Rybářská. Občané mají dále možnost využívat rostlinné zbytky sami na
vlastních pozemcích.
Město Blatná podporuje již několik let domácí kompostování finančním
příspěvkem na nákup kompostéru. Za roky 2006, 2007 a 2009 přispělo na
nákup celkem 100 ks kompostérů pro občany, kteří projevili zájem o domácí
kompostování. Kompostují i děti ze základních škol a mateřské školky.
Další občané, kteří by měli zájem sami kompostovat rostlinné zbytky ze
svých zahrádek a kuchyní, mohou v roce 2011 získat příspěvek od města
Blatná. V rozpočtu města jsou vyčleněny prostředky na podporu domácího
kompostování. Výše příspěvku na pořízení kompostéru se bude odvíjet od
zájmu občanů.

Zralý kompost lze použít pro různé účely:
– na jaře přidáváme k zelenině a ke květinám – podpoří se tím úrodnost
půdy a rostliny jsou zásobovány potřebnými živinami,
– větší množství kompostu nahrneme k ovocným či okrasným stromům –
vrstva kompostu má příznivý vliv na přijímání dešťové vody a kyprost
půdy,
– při údržbě trávníků – častým sekáním přichází tráva o živiny – kompost
rozhozený na jaře a v létě (mulčování) umožní provzdušnění trávy,
udržení vlhkosti a brání růstu plevele,
– pro pěstování rostlin v květináčích smícháme kompost a půdu či písek
v poměru 1:1.
Co lze kompostovat?			
tráva, listí, plevel			
zbytky ovoce a zeleniny		
skořápky od vajec a ořechů		
sedliny kávy, čajové sáčky		
papírové kapesníky, sáčky, noviny
piliny, jemné nebo nadrcené větve
popel ze dřeva 			
hnůj z chovu hospodářských zvířat

Co není vhodné ke kompostování?
maso a kosti, tuky
plasty, sklo, kovy
slupky z tropického ovoce
chemicky ošetřené materiály
popel z uhlí
laky, zbytky barev, léky, chemikálie
pleny
obaly od mléka, džusů...

Kompost obsahuje především humus, neocenitelnou surovinu, která
v půdě zadržuje vodu, zachycuje zdraví škodlivé látky a vyrovnává kyselost.
Humus zvyšuje kyprost, soudržnost a optimalizuje počet i skladbu mikrobů
v půdě. Tím značně snižuje riziko půdní eroze a zároveň stimuluje růst a posiluje zdraví rostlin pěstovaných na vaší zahrádce nebo v květináči.

Kompostování je velmi jednoduchý proces, který přináší řadu výhod:
vyrobíte si sami kvalitní hnojivo, díky kterému jsou do půdy navraceny
všechny cenné živiny, bioodpad se zpracuje přímo u zdroje a odpadne
další doprava a manipulace, váš koš s odpadky nebude vydávat nepříjemný
zápach a navíc přispějete k naplnění cílů plánu odpadového hospodářství
města Blatná, a to ke snížení množství biologicky rozložitelných odpadů
ukládaných ve směsném komunálním odpadu na skládku.
Kompostování patří k nejstarším a nejpřirozenějším způsobům zlepšování vlastností půdy. Kompost výrazně přispívá k udržení zdravé půdy
a k výživě rostlin.

Kdo může žádat o příspěvek na pořízení kompostéru:
– občan města Blatná, který má zájem o kompostování,
– který si v uplynulých letech nepořídil kompostér za přispění města
Blatná,
– který čitelně vyplní nezávaznou objednávku (viz níže),
– a doručí ji do 9. 9. 2011 na MěÚ Blatná, odbor životního prostředí.
V nabídce jsou kompostéry o objemu 400 l, 600 l nebo 900 l a kompostér
(kompostovací silo) o objemu 905 l. Občané, kteří doručí na odbor životního prostředí nezávaznou objednávku v daném termínu, budou zařazeni
do seznamu zájemců o příspěvek na pořízení kompostéru. Následně budou
obesláni se závaznou objednávkou s nabídkou typů a velikostí kompostérů
(informace na tel. 383 416 233). Bližší informace o jednotlivých typech
kompostérů, kompostování a nezávaznou objednávku naleznete také na
internetových stránkách města Blatná (www.mesto-blatna.cz).
MěÚ Blatná, odbor životního prostředí



Kde bydlíte?			

Ano, uvažuji o koupi kompostéru, jsem občanem města

– rodinný dům			

Blatná a mám zájem o příspěvek na pořízení kompostéru.

– bytový dům			

Jméno a příjmení:

– panelový dům			

Bydliště:

Měl/a bych zájem o kompostér o objemu:		

Datum:

400 l

Podpis:

600 l

900 l			

905 l (kompostovací silo)
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M Ě S T S K Á P O L I C I E B L AT N Á
Zahradnická 171, 388 01 Blatná
tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321,
e-mail: m.policie@blatna.net
http://www.blatna.eu

Informace pro „rychlé“ řidiče
Jak už asi všichni z tisku a nebo dalších médií víte, pod č. 133/2011 Sb.
byla ve Sbírce zákonů vyhlášena dosud největší novela zákona o silničním
provozu od r. 2005, kdy byla přijata novela zavádějící v České republice
bodový systém. Novela byla ve Sbírce zákonů vyhlášena dne 25. května
2011 a její hlavní části nabyly účinnosti dnem 1. srpna 2011. O změnách
v tomto zákoně bylo už napsáno mnoho, ale přesto bych chtěl upozornit na
jeden z bodů této novely - měření rychlosti. V této novele zákona 361/2000
Sb. zní § 79a takto:
Měření rychlosti vozidel
Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
je policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní
policie tuto činnost vykonává výhradně na místech určených policií,
přitom postupuje v součinnosti s policií.
Z toho vyplývá, že úseky, na kterých provádí měření rychlosti obecní
policie, již nemusí být označeny značkami s nápisem „měření rychlosti“
a „konec měření rychlosti“. Proto i strážníci v Blatné „oprášili“ laserový
měřič rychlosti a vyrazili na určená a Policií ČR schválená místa v našem
městě, aby průběžně kontrolovali a následně postihovali řidiče, kteří si
s dodržováním zákonem určené rychlosti v obci nedělají hlavu. Nejde
o snahu naplnění městské kasy, jak si někteří určitě myslí, a proto měření
budou stejně jako v minulosti probíhat (a již probíhají) tam, kde je nejvíce
potřeba - v blízkosti škol a školek, křižovatek, přechodů pro chodce a nebo
na hlavních průtazích městem mezi domy. Proto si každý z řidičů, který
projíždí v současné době naším městem větší rychlostí než povoluje zákon,
musí ujasnit, jestli mu stojí za to riskovat blokovou pokutu a třeba i následné
bodové ohodnocení za jeho zbytečně rychlou jízdu.
Řidičům, kteří po zjištění, že v daném místě strážníci měří rychlost
a následně volají tuto informaci např. do rádia, chci vlastně svým způsobem
„poděkovat“. Aniž si to totiž uvědomují, svojí aktivitou nám pomáhají snížit
rychlost u dalších rádoby závodníků projíždějících naším městem.
Postihy:
překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci do 5 km/hod. včetně
nebo mimo obec do 10 km/hod. včetně,
bloková pokuta 1.000 Kč nebo ve správním řízení 1.500 Kč - 2.500 Kč,
0 bodů
překročení nejvyšší dovolené rychlosti o více než 5 km/hod. a méně
než o 20 km/hod. v obci nebo o více než 10 km/hod. a méně než o 30
km/hod. mimo obec
bloková pokuta 1.000 Kč nebo ve správním řízení 1.500 Kč - 2.500
Kč, 2 body
překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 20 km/hod. a více a současně
o méně než 40 km/hod. v obci nebo o 30 km/hod. a více a současně o méně
než o 50 km/hod. mimo obec
bloková pokuta 2.500 Kč nebo ve správním řízení 2.500 Kč - 5.000 Kč,
3 body; zákaz řízení motorových vozidel 1 - 6 měsíců se uloží tomu, kdo
spáchal tento přestupek dvakrát nebo vícekrát v období dvanácti po sobě
jdoucích kalendářních měsících
překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 40 km/hod. a více v obci
nebo o 50 km/hod. a více mimo obec
pokuta ve správním řízení 5.000 - 10.000 Kč, zákaz řízení motorových
vozidel 6 měsíců - 1 rok,  5 bodů
Pár slov o vlastním zařízení ProLaser III:
Jedná se o ruční zařízení, k jehož obsluze stačí jedna osoba a je možno
ho použít jak na stativu ve volném terénu, tak i v osobním vozidle. Laserový
měřič rychlosti využívá k měření laserového paprsku v neviditelném (in-
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fračerveném) spektru. Paprsek dopadá na cíl, odráží se od něj a je zachycen
optikou přístroje. Ze zpoždění paprsku je vypočtena okamžitá rychlost vozidla a jeho vzdálenost. Stopa, kterou na cíli laser vytváří, je přitom velmi
úzká - při 100 metrové vzdálenosti má paprsek průměr menší než 30 cm.
Operátor tak může přesně vybrat cíl, například vozidlo jedoucí v koloně aut.
ProLaser III je schopen měřit rychlost projíždějících vozidel jak na příjezdu
(zpředu), tak na odjezdu (zezadu). Měření laserovým měřičem ProLaser III je
velmi snadné - operátor drží měřič v ruce, namíří hledáček na měřené vozidlo
a stiskne spoušť. Měřič vypočte během 0,5 až 2 sekund okamžitou rychlost
vozidla. Rychlost a vzdálenost je vzápětí zobrazena na displeji. Měřič je
dále vybaven záznamovým zařízením - digitálním fotografickým přístrojem.
Pokud řidič překročil nastavený limit rychlosti, je po změření automaticky
pořízen snímek se všemi potřebnými údaji o přestupku. Zpracování snímku
pak pokračuje standardním postupem. Vzhledem k využité technologii zjišťování rychlosti má řidič jen minimální (spíše nulovou) možnost odhalit včas
přítomnost tohoto zařízení, a to i při použití jinak spolehlivého detektoru (antiradaru). Dále při použití speciálního filtru na teleobjektivu fotografického
přístroje je možno z následné digitální fotografie změřeného „přestupce“ tzv.
„vytáhnout“ další fotografii obličeje řidiče a to i za předpokladu, že vozidlo
má tónovaná skla a nebo skla polepená tmavou autofólií.
Velitel strážníků Městské policie Blatná
Petr Vaněk

Program na září 2011
Mateřské centrum zahájí svůj pravidelný provoz
v pondělí 5. září.

Pravidelný program

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

Program na pondělky a středy
5.9. 7.9. 12.9. 14.9. 19.9. 21.9. 26.9. 28.9. -

Motýlek na kolíčku
Ježek s ovocem
Tvoření z papírových talířků
Šneci závodí – vyrábění šneků + závody
Ovocné stromy z ruliček od toaletního papíru
Zvířátka z papíru
Dráčková dekorace - zápich
MC zavřeno – státní svátek

Zájemci o kroužek Šikovné ploutvičky se mohou hlásit buď v centru, nebo mailem na mckaprik@seznam.cz
Na říjen připravujeme:
BESEDU O PRVNÍ POMOCI U DĚTÍ, DRAKIÁDU a BURZU
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
-více na www.mckaprik.estranky.cz

Do you speak English?

Výuka angličtiny konverzační metodou.
Kurzy pro začátečníky, pokročilé, konverzace, příprava na maturitu,
základy business English. Kurzy pro děti od 10 let.
Skupiny max. 6 účastníků, individuální přístup, vlídné zacházení.
Začátek kurzů v týdnu od 5.9.2011.
Výuka, přihlašování na adrese: Luboš Vinš, Na Obůrce 418, Blatná;
tel: 732 37 47 58; e-mail: lubos.vins@seznam.cz
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Děkanský kostel sv. Petra a Pavla v Bělčicích
Stavební vývoj a popis
Bělčický kostel vznikl kolem roku 1240 jako pozdně románská stavba.
Z této doby se dochovalo obvodové zdivo lodi se zazděným úzkým špaletovaným okénkem v severní zdi, jižní portál a triumfální oblouk. Čtvercový
presbytář s pětibokým závěrem byl přistavěn v první polovině 14. století
a nahradil původní kněžiště, jehož podobu neznáme. Zásadní stavební úpravu, spojovanou s předpokládaným poškozením kostela husity, představuje
sklenutí lodi pozdně gotickou sklípkovou klenbou, provedené z iniciativy
patrona Jindřicha Běšína z Běšin na počátku 16. století. Následně byl kostel
dne 1. září 1515 nově vysvěcen sufragánem olomouckého biskupství Martinem Opavským z Pohoře.
V neznámé době, možná však již
za Jindřicha Běšína, byla u kostela
zbudována dřevěná zvonice, která asi
roku 1692 vyhořela, načež postavil
roku 1694 Václav Lukáš ze Zámlyní
severně od kostela zvonici novou, 17
m vysokou. Její podobu známe z vyobrazení kostela na mapě lnářského
panství z roku 1698, zachycené na
Záznam o vysvěcení bělčického kostela souboru fotografií P. Jana Pavla Hilleho. Byla to dvoupatrová stupňovitá
1. září 1515 (foto NPÚ).
stavba krytá cibulovitou bání. Kostel
měl v tu dobou západní štít zdobený drobnými architektonickými prvky.
Protože je však zachycen od severu, není zřejmé, zda již koncem 17. století
existovala jižní předsíň, i když je to pravděpodobné. Západní předsíň pak
vznikla roku 1731.
Rozsáhlejšího charakteru byly úpravy provedené na kostele v roce 1776.
Tehdy byla pro katastrofální stav způsobený vlhkostí zbořena původní
sakristie přiléhající k severní straně kněžiště a postavena nová při straně
jižní. Kvůli lepšímu osvětlení kostela došlo také ke zvětšení oken v lodi,
při čemž byly odstraněny původní
gotické kružby. Na straně severní
bylo při tom vylámáno zcela nové
okno. Současně byl zbudován stávající hudební kůr přístupný z lodi
po cihlovém schodišti. Později byl
zřízen vchod zvenku a kůr roku 1850
rozšířen do současné podoby.
Roku 1863 došlo ke stržení původní již nevyhovující dřevěné
zvonice, místo níž byla roku 1868 Vyobrazení kostela a zvonice na mapě
postavena současná, 39 m vysoká, lnářského panství z roku 1698 (Kresebný převod autora článku).
v neogotickém stylu. Opravována
pak byla v letech 1908, 1934 a nejnověji roku 2010. Počátkem 30. let se dokonce plánovalo prodloužení kostelní
lodi až ke zvonici a její začlenění do hmoty kostela. Tento záměr však nebyl
realizován, namísto toho proběhla v letech 1932–1934 z iniciativy tehdejšího
faráře P. Antonína Jarolímka důkladná oprava fasády i vnitřku kostela. Další
rekonstrukce se kostel dočkal v letech 1990–1991 za finančního přispění
bělčického rodáka Václava Zemana, obce, místního zemědělského družstva
a samozřejmě též ze sbírky mezi farníky. Při
této rekonstrukci byly zdůrazněny původní
architektonické detaily jako nárožní armatury
a ostění oken a portálů. Po roce 2000 pak byly
v kostele prováděny především interiérové
úpravy. Vnitřní výmalba, zdůrazňující architektonické prvky (podobně jako při rekonstrukci
roku 1932), nová dřevěná podlaha a moderní
mobiliář (obětní stůl, ambon) dodaly kostelu
reprezentativní charakter.
Kostel je jednolodní stavbou, k níž se připojuje čtvercový presbytář s pětibokým závěrem,
dvěma předsíněmi, jižní a západní v ose lodi
a sakristií přistavěnou k jižní straně kněžiště.
Románský jižní portál
Fasády jsou hladké se zvýrazněnými nárož(foto NPÚ).

ními armaturami a ostěními románských
a gotických architektonických článků.
V presbytáři jsou okna hrotitá, v lodi vždy
hrotité gotické s raně klasicistním. Na
severní straně presbytáře je odkryto mírně
hrotité ostění zazděného portálu, kterým
se pravděpodobně vstupovalo do původní
sakristie. Do jižní předsíně se vstupuje
druhotně osazeným sedlovým portálkem se
zkoseným ostěním. Za ním se ve vlastním
zdivu lodi nachází pravoúhle odstupněný
románský portál s ostěním profilovaným
oblounem, provázeným po obou stranách
výžlabky, a jednoduchou římsou, v jehož Románské okénko v severní stěně
lodi (foto NPÚ).
vrcholu je excentricky umístěna kruhová
kartuše s plastickým křížem. Široce pojatý
triumfální oblouk pozdně románského původu je jednou pravoúhle odstupněn
a profilován jednoduchou římsou. Nad ním se dochoval původní románský
štít, v němž je osazen kámen s plastickým křížem, viditelný z půdních prostor. Kněžiště je sklenuto jedním polem křížové klenby, v závěru paprsčitě
na klínových žebrech vybíhajících z jehlancových, u meziklenebních žeber
pak z kružbových konzol. V severovýchodní stěně závěru se dochoval
pravoúhlý gotický sanktuář s profilovaným ostěním a původními dvířky,
převýšený trojúhelníkovým štítem. Loď je sklenuta čtyřmi poli pozdně
gotické sklípkové klenby hvězdového vzorce se síťovými spojkami mezi
jednotlivými poli, svedené na štíhlý hranolový pilíř se zkosenými nárožími. Klenební vzorec je shodný jako v Nezamyslicích u Sušice a  nedaleké
Blatné. Zejména bezprostřední časová souvislost se stavebními úpravami
blatenského kostela, který byl vysvěcen rovněž v září 1515 týmž biskupem,
pak vede k domněnce, že na přestavbách obou kostelů se mohla podílet stejná
stavební huť. Oproti Blatné jsou však sklípky v bělčickém kostele nápadně
hlubší a rovněž středový pilíř působí ve srovnání s pilíři, na které je svedena
klenba lodi blatenského kostela archaičtějším dojmem. Moderní badatelé
proto považují výše uvedenou domněnku za diskutabilní.
Zařízení
V současné době má kostel tři rokokové oltáře z doby kolem roku 1760.
Hlavní oltář je portálový s obrazem sv. Petra a Pavla a sochami týchž
světců. Tabernákl pochází z roku 1748. Protějškové boční oltáře, původně
zasvěcené sv. Anně a sv. Martinovi, nesou mladší obrazy Božského srdce
Páně a Srdce Panny Marie. Kazatelna s figurální a ornamentální výzdobou
byla zhotovena roku 1759.
Křtitelnice s uzamykatelným víkem je v kostele doložena roku 1675,
současná je ovšem rokoková z roku 1772.
Varhany postavil roku 1852 Václav Červenka a nahradily původní pozitiv
opatřený do kostela roku 1711. Roku 1905 je opravoval Jindřich Melzer
z Příbrami a roku 1942 prováděla kompletní rekonstrukci firma Eduard
Hubený z Protivína, když farnost ustoupila od původního záměru zakoupit
u téže firmy zcela nový nástroj.

Pohled na sklípkovou klenbu lodi (foto NPÚ).
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Klasicistní okna lodi vyplňují vitráže s obrazy sv. Jana Nepomuckého
a sv. Václava, pořízené roku 1941 na náklad Ludvíka Bartoše, okresního
hejtmana v Příbrami a jeho bratra Jana, profesora reálky na Královských
Vinohradech k uctění památky jejich rodičů.
Za zmínku stojí též v kostele dochované sepulkrální památky připomínající zemřelé příslušníky šlechty sídlící v Bělčicích a v okolí. V prvé řadě
jsou to řemeslně kvalitně provedené náhrobníky Václava Běšína z Běšin
(† 1570) a jeho manželky Žofie Koupské z Břízy († 1567), zasazené od
roku 1776 v severní zdi presbytáře. Dále se v kostele dochovaly náhrobníky
manželky Jindřicha ml. Běšína na Bělčicích Elišky Běšínové z Vřesovic
(† 1598) a Ladislava Loubského z Lub († 1594) na Myšlíně, uložené v podlaze kněžiště při hlavním oltáři. Pod novodobou dřevěnou podlahou lodi se
pak nachází náhrobníky sester Kateřiny († 1584–1589) a Magdaleny († 1591)
Jeníškových z Újezda a náhrobník bělčického faráře Václava Antonína Háka
(† 1722). Při vstupu do lodi jižním portálem je uložen fragment náhrobní
desky se zbytky nápisu a ornamentální výzdoby. Dříve byly v kostele rovněž
náhrobníky Jindřicha Běšína z Běšin († 1607), Václava, syna Friedricha
Běšína na Uzenicích († 1586) a Hendrycha Byšického z Byšic na Koupi
(† 1590), dnes nedochované.
Podle zprávy bosého augustiniána P. Vincence od sv. Viléma z 80. let
17. století byly na zdech kostela vymalovány erby Jindřicha Běšína z Běšin
(obnovitel kostela na počátku 16. století), jeho manželky Kunhuty Běšínové
z Čachrova a jejich předků Petra (?) Běšína, Markéty Běšínové z Chříňova,
Viléma (?) Kanického z Čachrova a Markéty Kanické ze Švamberka, dále pak
Žofie Běšínové z Břízy a její matky Ludmily Koupské z Brloha. S největší
pravděpodobností šlo o vývod Jindřicha ml. Běšína z Běšin na Bělčicích

AVATAR
O prázdninách jsem shlédl film „Avatar“. Dokonalá počítačová animace nádherné flory a fauny jiné
planety i akční scény mají přitáhnout pozornost. Děj
filmu probíhá v budoucnosti na cizí planetě, kde žijí
domorodé kmeny v harmonickém sepětí s Matkou
přírodou tak, jako naši dávní předkové. Na této planetě
si lidé ze Země postavili základnu a mohutnými stroji
kácejí prales za účelem těžby unikátního minerálu.
Největší naleziště je na posvátném místě, kde žije
domorodý kmen. Ochranu těžařů před domorodci
zajišťují armádní žoldáci vyzbrojeni nejmodernější
technikou. Alternativou k vojenskému řešení je zcivilizování domorodců: naučit je angličtině, vyučovat
je, postavit jim školy a silnice. Domorodci to odmítají.
Napomoci případnému mírovému řešení má projekt,
kdy naklonovaní mimozemšťané s přenesenou duší
člověka získají přízeň domorodců…
Vybavil jsem si děsivou historii západní civilizace,
kdy s užitím vojenské převahy španělští dobyvatelé
v honbě za zlatem a bohatstvím rozvrátili většinu domorodých kmenů Střední a Jižní Ameriky, vyvraždili
je či obrátili na katolickou víru, vyvrátili i vyspělé
civilizace, např. Inky, s výjimkou bájného národa
Mayů, jenž místo boje zmizel, ale zanechal silná
poselství…
Vzpomněl jsem si na děsivou současnost, kdy legální i nelegální těžaři tropického dřeva nebo ropy devastují unikátní Amazonii, zanechávají po sobě spoušť
v podobě ropou zamořeného území či vykáceného
pralesa. Těžaři podplácejí místní úředníky i náčelníky,
nabízejí postavit indiánům školy, zavést elektřinu aj.
výdobytky. Kácejí se i pralesy v rovníkové Africe,
Asii, průmyslově se těží ryby a kytovci, zamořuje se
ovzduší a oceány. Není síla, která by devastaci zastavila. Svědectví o situaci v Amazonii přináší český režisér
Wiliam Poltikovič (viz www.cestyksobe.cz), který
chystá dokumentární snímek a který v další výpravě
do Amazonie chce přijít do kontaktu s kmeny, jimž se
daří v hloubi pralesa unikat před civilizací.
Západní civilizace, založena na individualismu
a soutěži, kdo má víc, kdo víc vydrancuje přírodu
nebo podřízené ve svůj osobní prospěch, není schopna
devastaci planety Země a hlubokou krizi vyřešit. Dost
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(† 1597) a pravděpodobně zanikl při bílení kostela roku 1711. Pravděpodobně
v téže době byl zabílen nápis o vysvěcení kostela roku 1515 na severní zdi
kněžiště poblíž kazatelny, stejně jako konsekrační kříže z téže doby. Roku
1776 byl nápis obnoven, avšak proveden novějším písmem a zasazen do
rokokového rámce. Původní gotické malby zobrazující Krista s apoštoly
ovšem v důsledku interiérových úprav kostela nenávratně zanikly.
Zvony měl kostel na počátku 18. století čtyři (včetně umíráčku). Největší
byl roku 1718 přelit u Štěpána Priqueye v Klatovech. Roku 1838 pukl, přelit
však byl až v souvislosti s plánovanou výstavbou nové zvonice u plzeňského
zvonaře Roberta Pernera, při čemž šlo o jeho první větší zakázku („meisterstück“). Prostřední zvon byl přelit roku 1747 a třetí, sv. Vojtěch, roku
1731. Za první světové války byl roku 1915 zakoupen nový zvon sv. Petr
a Pavel, zatímco největší, zvaný po přelití sv. Cyril a Metoděj a prostřední
byly zrekvírovány pro válečné účely. Roku 1922 zakoupila farnost nové dva
zvony sv. Václav a Maria. Z iniciativy faráře P. Antonína Jarolímka pak byly
roku 1933 pořízeny u Richarda Herolda v Chomutově další dva zvony – sv.
Václav a sv. Josef a Barbora, které byly toho roku slavnostně zavěšeny na
zvonici. Zvon Vojtěch z roku 1731 byl při tom darován do kaple v Hornosíně
a zvon Václav z roku 1922 byl přenesen do kostela v Újezdci. Roku 1942
byly všechny bělčické zvony, vyjma umíráčku a sanktusového zvonku,
zabaveny nacisty. Od roku 2006 má ovšem kostel opět své vlastní zvony –
Marii a sv. Václava, které zhotovil Josef Tkadlec z Halenkova, a které byly
hrazeny z finančního daru Jana Janoty a sbírky uspořádané mezi farníky.
Zvony posvětil 10. prosince 2006 českobudějovický biskup Mons. ThDr. Jiří
Paďour. Koncem roku 2008 byla ohlášena sbírka na třetí zvon.

problémů by vyřešilo, kdyby si lidé více nezištně
sloužili, brali tolik, kolik potřebují, kdyby bohatší dali
své přebytky na projekty v chudých státech či ve své
zemi, kdyby mocní bránili bezmocné. Svět ovládla
mužská energie a ego. Většina mužů světa obětovala
své ideály a sny a neslyší ve svém srdci hlas Otce Boha
ani hlas ničené Matky Země. Většina žen světa se přizpůsobila poměrům nastoleným muži. Výsledkem jsou
rozvrácené rodiny, kriminalita, lidé, kteří nevěří sami
sobě ani druhým. Nic dobrého nepřináší ekonomický
vzestup Číny, která si brousí
zuby na pozici první velmoci
podporovaná spotřebiteli, kteří
kupují levné nekvalitní výrobky a tak nepřímo podporují
čínské zbrojení. Čína přejímá
západní technologie i západní
drancování přírody a násilné
civilizování obyvatel s tradičním způsobem života jen
s tím rozdílem, že svůj rozvoj
financuje na účet vlastních
dělníků a rolníků, kteří žijí jako
položebráci. Naše civilizace
je v krizi.
Film Avatar přibližuje život
mimozemských domorodců,
kteří (tak, jako ojedinělé skupiny domorodých kmenů na
Zemi) v modlitbách a meditacích naslouchají hlasu Matky
přírody nebo Boha, berou si jen
dary přírody nezbytné k životu, zabité zvíře prosí za odpuštění. Film Avatar nabízí
mnoho podnětů k zamyšlení. Například jak je blahodárné spojení partnerka, partner a Bůh. Nebo mrazivý
výrok hlavního hrdiny: „Oni svoji Matku (Zemi) již
zabili…“ Každý divák si vezme to, na co je připraven
a možná zažije posun svého vědomí…
Film končí bitvou mezi špičkově vyzbrojenými
žoldáky a mimozemskými domorodci, kteří (tak jako
kdysi američtí Indiáni) mají touhu uchránit svou zemi,
mají jen luky, šípy, koně a navíc zkrocené létající
ještěry. Bůh nebo Matka příroda, která zahrnuje vše
stvořené, vyslyší prosby a neviděna zasáhne do boje
svými mocnými silami …

Dnes na Zemi zbylé domorodé kmeny a indiánští
stařešinové (Roy Littlesun, Little Grandmother, viz
Internet) podle svých legend věří, že Matka Země
v těchto časech, kdy drancování přírody přerůstá
v sebezničení lidstva, se protáhne, otřese do dokonalého stavu, zasáhne a očistí si největší rány. Nikdo
neví přesně, co se stane a kdy, je jen jisté, že lidstvo
dostává trochu času. Změna kolektivního vědomí
lidstva, která se chystá, není série demonstrací, ale
individuální uvědomění každého člověka směřující
k lásce k sobě, ke všem živým
bytostem, přírodě a Stvořiteli.
Práci nemáme nechávat jen na
Bohu či Matce Zemi. Tak, jako
domorodci ve filmu, nemáme
zůstat bezbranní, ale k prosazení dobrého přiměřeně využít
i svých zvířecích sil i lidské
inteligence.
Díky filmu lidé tuší pojem
Avatar snad jako převtělení duše pozemšťana do těla
mimozemšťana. Ve skutečnosti pojem Avatar pochází
z hinduistických tradic: Je to
vtělení Boha do těla člověka.
Hinduisté uznávají za Avatary
např. Krišnu, Višnua, Šivu,
Parvatí aj., ale i Buddhu, Ježíše Krista, Mohameda. I dnes
žijí na Zemi Avataři, většinou
Indové: V Německu působí
Avatar Matka Meera, u které
jsem byl na požehnání. Před lety jsme byli v Praze
na přednášce Avatara, zakladatelky Sahaja jógy, Šrí
Matadží. Celosvětové bylo působení Avatara Sai Baby,
který nedávno zesnul a který řekl, že člověk není bezvýznamný, ale každý člověk, spojí-li se s Bohem, může
mít síly a schopnosti Avatara. Západní svět Avatary
nevnímá a chová se stejně jako bohabojní Izraelité,
kteří před 2000 lety nepochopili, s Kým mají tu čest.
My jsme ti bojovníci, o kterých mluví legendy, kteří
přišli zachránit tento svět tím, že zvítězíme v rozhodující bitvě: změníme sami sebe. Jen jsme pozapomněli,
že každý z nás je… AVATAR.
Aleš Drobník
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Úspěchy blatenského designéra Petra Švece
(pokrač. ze str. 1)
studentských let… Nechci tím říci, že bych o nějakém předchozím návrhu tvrdil, že se mi už nelíbí,
ale třeba bych jej již ztvárnil jinak, lépe… kdo ví.
Nejhodnotnější jsou pak ty návrhy, u kterých by
toho člověk ani po čase moc neměnil…
Takto si například nejvíce cením mé bakalářské práce zmíněné v úvodu. Ani s odstupem času
bych ji nepojal jinak. Jednalo se o sadu akumulátorového mikronářadí pro modeláře a domáci
kutily. Nejvíce zajímavé bylo správně skloubit
estetickou stránku se stránkou ergonomickou.
Vždy, když se jedná o předměty určené k držení
rukou, tak je zapotřebí věnovat tvarování velkou
pozornost, aby byla práce s nářadím příjemná,
bezpečná a hlavně zábavná. Když se to podpoří
ještě pěkným vzhledem a třeba nějakou technickou vychytávkou, tak může vzniknout kvalitní
výrobek.
Jak již bylo zmíněno, v současné době studuji
magisterský obor keramický design. Je to dáno
hlavně tím, že na ZČU nelze zatím pokračovat
v magisterském studiu oboru produktový design.
Tento obor si lze přiřadit „pouze“ jako vedlejší
ateliér. Nicméně právě keramický design mi
umožnil se na věci dívat zase z úplně jiného úhlu,
ať se to týká matriálů či tvarové stránky. Práce
s keramikou či porcelánem je úplně odlišná než
práce s kovy a plastem… člověk musí více naslouchat řemeslu a technologii. Výsledkem jsou potom
daleko uhlazenější a čistější tvary s příjemnými
liniemi. Z mých výtvorů v ateliéru keramického

Návrh pisoárů PISSJET.

designu bych jmenoval třeba již zmíněný nápojový set „Veronika“, který je určený na námořnický
grog. Jeho tvarosloví vychází z mého oblíbeného
inspiračního zdroje – lodí, což i odráží obsah
tekutiny, na který je určený. Jako každá správná
loď nese jméno po slečně mého života.
Dále jsme pracovali např. na velkých květináčích do veřejných prostor, bytových doplňcích,
prvcích do architektury a na umyvadlech pro
firmu JIKA.
Věnuješ se také produktovému designu – jedná
se o obor, který vlastně v konečném důsledku
slouží obyčejným lidem, protože se věnuje
masově vyráběnému zboží. Baví tě tato stránka
navrhování?
Design produktů je úžasný právě v tom, že se
může promítnout v každém předmětu vytvořeném člověkem… prostě kam se podíváš, tam je
design vidět… nejschopnějším designérem všech
designérů je samozřejmě příroda, ale ta nám např.
počítač nevykouzlí. Líbí se mi ta variabilita, ten

pocit překvapení, když se člověk dostane k zadání
dalšího úkolu… to přemýšlení nad tím, jak by to
mohlo vypadat, jak by to mohlo nově fungovat…
představovat si, jak to budou lidé používat, jak jim
to bude dělat radost…
Zanedlouho se dočká můj první z návrhů
skutečné realizace v malosériové výrobě. Jedná
se o již zmínění model sportovního letadla pro
píseckou firmu JP Models. Při jeho návrhu jsem
mohl skloubit moje zkušenosti dané mým koníčkem s designérským okem.
Model byl již na veřejné výstavě v Rakousku
a sklidil velký ohlas, což samozřejmě potěší
a zahřeje u srdce.
Jak bys popsal rozdíl mezi výrobkem, který
navrhneš ty, a tím, jenž byl navrhnut nějakým
zkušeným pracovníkem z výroby té které společnosti? Je designéra vůbec zapotřebí?
V dnešní době má většina významnějších
výrobců buď vlastní týmy designérů, grafiků atd.
nebo si návrhy nechávají zpracovat od věhlasných
designérských studií či designérů na volné noze…
Začíná právě doba, kdy i velká část malých výrobců pochopila, že design je to, co dělá výrobek
atraktivním a prodejným a i oni hledají spolupráci
mezi designéry.
Už je pryč doba, kdy byl konstruktér zároveň tím, kdo dá výrobku tvář… spíš je to tak
trošičku naopak. Designér musí být tak trochu
i tím konstruktérem… aby porozuměl řeči těch,
co výrobky vyvíjí z výrobního a konstrukčního
hlediska… vždycky to bude provázané. Nelze
navrhovat tvar věci bez ohledu na konstrukci
a není už ani myslitelné navrhovat konstrukci
věci bez ohledu na konečný vzhled… design je
prostě duší výrobku.
Nyní se zabýváš dokončením své diplomové
práce s názvem „Netradiční formy nábytku“.
Můžeš přiblížit, o co vlastně jde?
Téma diplomové práce jsem si vymyslel sám
a chtěl jsem tím hlavně propojit moje předchozí
studium oboru nábytkářství na střední škole
a nynější studium designu.
V mé diplomové práci řeším sestavu nábytku
do pracovny. Nábytek je tvarově inspirovaný
světem lodí… tyto elegantní tvary dávají nábytku
nezaměnitelný ráz lehkosti a dynamiky zároveň.
Např. dveře skříně na šanony jsou tvarovány
podobně jako vydutá plachta jachty, deska stolu
je inspirovaná surfařským prknem a židle má
z boku profil vlny…
Je to taková tvarová záležitost pro lidi, kteří se
chtějí odlišit a nebaví je jenom tradiční hranatý
nábytek z papundeklu…
Vysokoškolské studium je tedy pomalu za tebou,
jaké máš další plány?
Tak určitě bych se rád dále věnoval designu.
Ovšem na to, abych se uživil jenom designem,
bych musel vycestovat do zahraničí. Najít v ČR
uplatnění jako produktový či keramický designér
na plný úvazek je hodně těžké, spíše nemožné. Již
několik let však pracuji pro firmu LOKKI, která se

Nápojový set Veronika.

zabývá výrobou interiérů převážně pro mateřské
školy. Zpracovávám pro ně grafiku prezentačních
materiálů, dále připravuji data pro CNC stroj
a doufám, že co nevidět dojde i zde na uplatnění
mých designérských dovedností.
připravila Lucie Braunová
www.blatensko.com
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ZUŠ – BLATNÁ - obor výtvarný
- školní rok 2010 – 2011
Výsledky z obeslaných výtvarných soutěží
uč. Hana Vydrová,uč. Eva Ďurčová uč. Jiří Kovář
1. ,,Ariel“ - 1. místo - Kateřina Šimůnková
2. ,,Můj nejmilejší autobus“ - 2. místo - Matěj Bárta
   3. místo -  Marek Frýzek
3. ,,Blatenské listy“ - obrázky - Zuzana Mičková, Daniel Šulc, Hana
Podlesná, Veronika Hudáková, Václav Holub, Adam Prajs 2x, Pavlína
Beranová, Simona Blažková, Tereza Lehečková, Jakub Prajs, Marie
Drobníková
4. ,,České dráhy“ - diplom - Martin Pojer, Simona Blažková
5. ,,Ahoj prázdniny“ - 2. místo - Kristýna Šedivá
6. ,,Čestice - kouzelník, kouzelnice“ - 1. místo - Matyáš Čevenka, Antonín Řehoř, Simona Blažková, Lucie Medlínová
  
2. místo - Lucie Pavlová
7. ,,Japonsko“ - diplom -   Eliška Krámová
8. ,,Vánoční malování“ - 2. místo - Adam Prajs, Lukáš Chvátal
9. ,,Přemyslovna sv. Anežka Česká a její doba“ - 2. místo – Lenka
Kozáková
10. ,,Auto roku 2011“ - 3. místo - Zdeněk Vokroj
11. ,,Zvíře není věc“ – 2. místo – Simona Šulcová
3. místo – Lucie Zadra
Vystavené práce - Lukáš Chvátal, Pavlína Beranová, Adéla Perntová
12. ,,Krkonoše očima dětí“ – 1. místo – Ivana Maroušková
13. ,,Příroda Blatenska“ – 1. místo – David Červenka, Pavlína Beranová, Martin Pojer, Denisa Krásová, Václav Holub, Andrea Soukupová,
Václav Faměra
2. místo – Lukáš Chvátal, Gabriela Hanzalová,
Jan Linhart, Hana Loudová, Hana Loudová
3. místo – Kryštof Lexa, Matouš Faměra,
Jaroslav Cink, Simona Blažková, Lenka Opatrná,
Čestné uznání - Adam Prajs, Tereza Víznerová
Keramika
1. místo 1. místo 1. místo 1. místo 1. místo 1. místo -

ZUŠ Blatná (Tereza Skolková)
ZUŠ Blatná (Nastasja Samochvalová, Gabriele Pacovská)
ZUŠ Blatná (Karolína Tichá)
ZUŠ Blatná (Ondřej Hrabačka)
ZUŠ Blatná (Karin Míková, Marek Hofreiter)
ZUŠ Blatná (Sára Vadlejchová)

2. místo - ZUŠ Blatná (Eva Křivancová, Zuzana Mičková, Karolína
Soukupová)
2. místo - ZUŠ Blatná (Denisa Grecová)
2. místo - ZUŠ Blatná (Michaela Polcarová, Nikola Polcarová, Sabina
Schaffarzová)
2. místo - ZUŠ Blatná (Lucie Majerová, Lucie Bigasová)
3. místo 3. místo 3. místo 3. místo 3. místo 3. místo -

ZUŠ Blatná
ZUŠ Blatná
ZUŠ Blatná
ZUŠ Blatná
ZUŠ Blatná
ZUŠ Blatná

(Dagmar Havlová)
(Rebeka Cinková)
(Vojtěch Pojer)
(Kristýna Šedivá)
(Kateřina Kočí)
(Sára Ředinová)
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Čestné uznání Čestné uznání Čestné uznání Čestné uznání Čestné uznání Čestné uznání Čestné uznání -

ZUŠ Blatná
ZUŠ Blatná
ZUŠ Blatná
ZUŠ Blatná
ZUŠ Blatná
ZUŠ Blatná
ZUŠ Blatná
Darda)

(Stanislav Kučera, Klára Sekáčová )
(Adéla Krejčová )
(Kateřina Šemberová )
(Kateřina Rážová )
(Natálie Žáčková )
(Zbyněk Fiala )
(Zdeněk Vokroj, Štěpán Kouba, Jakub

14. ,,Život se zvířaty“ - 4. místo -   Andrea Soukupová
15. ,,Království rostlin a živočichů aneb NP očima dětí“
2. místo - Tereza Vaňková
3. místo - Eva Křivancová
4. místo - Lukáš Chvátal
16. ,,Lidice“ – Lidická růže - Tereza Skolková
čestné uznání
Postel - keramika - Kateřina Bobková, Kristýna Šedivá
Pec - keramika - Vojtěch Pojer, Lukáš Chvátal, Zbyněk Fiala
Židle - keramika - Sára Ředinová
obrázek - Tereza Hartmanová, Kateřina Šimůnková
kniha - Album - Kolektivní práce žáků 7 - 14 let
keramika - Monika Horynová
keramika - Klára Sekáčová
obrázek - Kryštof Lexa
obrázek - Vanesa Vávrová
kombinovaná technika - Štěpán Pícha, Jan Podlešák
kombinovaná technika - Antonín Řehoř, Anna Šulcová
17. ,,Hasiči“ - 2. místo - Vojtěch Pojer, Michaela Polcarová, Kateřina
Šimůnková
3. místo - Martin Pojer
18. ,,I čápi žijí na komínech“ - 2. místo - Adam Prajs
19. ,,Malujeme po síti“ - finále - film - Vojtěch Pojer, Zbyněk Fiala, 		
Lukáš Chváta
20. ,,Skaličany 600 let“ - 1. místo - Jakub Darda
2. místo - Zuzana Mičková
21. ,,Svět očima dětí“ - finále - film - Zuzana Mičková, Karolína
			
Soukupová, Eva Křivancová
22. ,,Zahrádka v květech očima dětí“ - 4. místo - Monika Horynová
10. místo - Zbyněk Řehoř
obrázek - Vanesa Vávrová
HV

Podzimní čaje U Datla
Rozpis akcí
  4.9.2011 ŠUMÍCI
11.9.2011 Z VRŠKU		
18.9.2011 BATTOLE
25.9.2011 ANČA BAND

+ divadlo pro malé i velké + pečené prase od 14.hod
od 15.00 hod
od 15.00 hod.
od 13.00 hod. loučení s létem

MUZIKA SPOJENÁ S GRILOVAČKOU
Hospoda U Datla – při hezkém počasí na zahrádce
PŘIPRAVUJEME:
21.10.2011
		
26.11.2011

JZLF (Jablko znetvořené lidským faktorem) + host Partyzáni a 		
Bandaska od 20.00 hod
THE HOGS (Irl.)
+ Václav Koubek od 20.00 hod
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ˇ
K ULTURNÍ KALENDÁR
Sobota 3. září – zámecké nádvoří 19,00 hod.

HRADOZÁMECKÁ NOC –
NOC S BÍLOU PANÍ

- prohlídky s Bílou Paní, promítání filmu „Bílá
Paní“, kapela B.A.S., vystoupení SHŠ MARKÝZ
ze Strakonic
Vstupné 120,- Kč
Plánovaný varhanní koncert na 9. září byl
Římskokatolickou farností v Blatné zrušen.
Sobota 24. -  neděle 25. září
6. ročník

BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL

Výstavy fotografií budou probíhat v muzeu,
na zámku, sokolovně….
V průběhu FOTOFESTIVALU se uskuteční
přednášky a setkání s autory
Podrobné informace na plakátech a na www.
fotofestival.cz
Sobota 28. září – zámecké nádvoří 14,00 hod.

ČESKÉ
ODPOLEDNE

- divadelní představení souboru Olats Otesoc,
hudba, tanečky, dobroty,
víno,...
Pořádá Občanské
sdružení Nobiscum Humanitas

Výstavy:
Zámek Blatná
Italská výtvarnice

CECILIA
CHIAVISTELLI

- vystavuje plastiky
z různých druhů materiálů /papír maché,
mramor,…/
Otevřeno denně
mimo pondělí 10 – 12,
13 – 17 hod.
Výstava potrvá do 18. září 2011
Městské muzeum v Blatné

DIVADLO V BLATNÉ

Z historie Spolku blatenských divadelních
ochotníků v letech 1851 – 2011
Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12, 13
– 16 hod.
Výstava potrvá do 14. září 2011
Městské muzeum v Blatné

Z DEPOZITÁŘE MUZEA

Výstava získaných a restaurovaných výtvarných děl ze sbírky městského muzea v Blatné za
posledních 10 let
Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12, 13 –
16 hod.
Výstava potrvá do 18. září 2011

Zájezdové představení:
Divadlo Hybernia Praha
Předpremiéra muzikálu  - úterý 6. března
2012

LUCREZIA BORGIA

Celá knihovna románů, povídek, dramat,
ale i historických 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,
dráždivé pověsti a dohady….
Středobodem pozornosti stojí snad nejpopulárnější 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
dobrodružství.
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
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Přihlášky přijímá již nyní odd. kultury – tel.
383 422 849
PROGRAM  SEZONY  KPH  NA  ROK  
2011/12
11. října 2011 MUSICA  DOLCE  VITA
Žofie Vokálková – flétna
Zbyňka Šolcová – harfa
Daniela Demuthová
– mezzosoprán
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

Program kina na září 2011
Středa 7. 9. v 19,00 hod.
Komedie USA 2011, 95 minut, v českém
znění

Pan Popper a tučňáci

/Bontonfilm /
Hřejivá rodinná komedie Pan Popper a jeho
tučňáci vypráví příběh pana Poppera, který je
úspěšným newyorským podnikatelem. Nakolik
se mu ale daří v podnikání, natolik se mu nedaří
v osobním životě. Jednoho dne se však stane
něco, co jeho život obrátí úplně naruby. Přímo
do obýváku mu totiž pošta doručí neočekávanou
a hodně podivnou zásilku. Šest velkých krabic, ze
kterých vyleze šest živých tučňáků ....
Vstupné 60 Kč

Mládeži přístupno

Pátek 9. 9. ve 20,00 hod.
Akční sci-fi USA 2011, 154 minut, v českém
znění

Transformers 3

/Bontonfilm /
V originále nese třetí díl Transformers podtitul
„Temná strana Měsíce“. Právě tady před lety
posádka první americké měsíční expedice Apollo 11 objevila mimozemské vesmírné plavidlo
a moudře si to nechala pro sebe, respektive pro
tajné služby.
Vstupné 65 Kč

Mládeži přístupno

Středa 14. 9. v 19,00 hod.
Akční sportovní ČR 2011, 102 minut

Tacho

/Film Europe /
Bez rallye si Alex nedovede svůj život představit a podřizuje jí vše. Po havárii, při níž se těžce
zraní jeho spolujezdec, shání Alexův manažer
zoufale náhradníka, protože termín nejdůležitějšího závodu sezóny se neúprosně blíží. Alex chce
jet rallye za každou cenu, i přes výslovný zákaz
svého lékaře. Závodí už patnáct let, ale nejvyšší
stupínek mu vždycky o vlásek unikl. Po osudovém setkání s dívkou se překvapivě rozhodne, že
životní závod s ním pojede …
Vstupné 75 Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Pátek 16. 9. ve 20,00 hod.
Komedie ČR 2011, 95 minut

Western Story

/Bontonfilm /
S komedií WesternStory se do českého filmu
vrací kolty proklatě nízko, stetsony vražené do
čela, kankán v zakouřeném saloonu a dokonce
i legendární Vinnetou a Old Shatterhand. To,
že půjde především o zábavu, naznačuje i jedna
z hlavních postav filmu v podání Petra Vondráčka.
Jeho švihácký kovboj a hlavní frajer WesternStory
má téměř celý film obě ruce v gypsu.
Vstupné 60 Kč

Mládeži přístupno
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S PORT
Závody rychlostních
modelů ve Tchořovicích
pokazilo psí počasí
Tchořovice - „Byly to přímo hororové klimatické podmínky - nejstrašnější, jaké mohly být,“
vyjádřil se blatenský nadšenec do modelingu
Roman Pojer ke dvoudenním závodům pylonů
na tchořovickém letišti, kde byl jedním z hlavních
pořadatelů. 12. ročník si letos skutečně vytáhl
černého Petra. Déšť, zima, vítr. Jen zázrakem
nedošlo k vážným haváriím modelů. „Zaznamenali jsme pouze jedno zřícení letadla,“ říká
Roman Pojer, „Při takové vzdušné turbulenci je
to vážně úspěch. Nicméně v sobotu jsme závody
byli nuceni „odpískat“ po čtvrtém kole, v neděli
dokonce už po druhém. I když všichni přítomní
závodníci dali najevo svou spokojenost s organizací přeboru a předvedenou podívanou, pořadatelé
byli hluboce zklamáni!“
Sobotní výsledky v kategorii F3D / mezinárodní / byly následující: 1. místo - Miroslav
Novák+ Bohumil Branný / pilot+ mechanik /,
2. místo - František Hovorka+Jiří Novotný, 3.
místo - Jiří Klein+ Zdeněk Malina, 4. místo - Jiří
Novotný+František Hovorka, 5. místo - Roman
Pojer+Karel Hromada /Blatná /, 6. místo - Jaroslav Čech+Antonín Vosika, 7. místo - Ivo
Konečný+Jindřiška Svobodová, 8. místo - Tomáš
Andrlík+Jan Semotán / Blatná /. Všichni výše
uvedení byli z Čech.
Nedělní výsledky z „Memoriálu Ondřeje
Havelky“ v kategorii F3D / mezinárodní /: 1.
místo - Jiří Novotný+František Hovorka, 2.
místo - Roman Pojer+Karel Hromada / Blatná
/, 3. místo - Miroslav Novák+Bohumil Branný,
4. místo - Jiří Klein+Zdeněk Malina, 5. místo František Hovorka+Jiří Novotný, 6. místo - Ivo
Konečný+Jindřiška Svobodová, 7. místo - Tomáš
Andrlík+Jan Semotán.
Nedělní výsledky z „Memoriálu Ondřeje Havelky“ v kategorii Q40 / americká kategorie /: 1.
místo - Tomáš Andrlík+Jan Semotán / Blatná /, 2.
místo - Jan Sedláček+Tomáš Ciniburk, 3. místo
- František Hovorka+Jiří Novotný, 4. místo - Jiří
Novotný+František Hovorka, 5. místo - Roman
Pojer+Karel Hromada / Blatná /.
Vladimír Šavrda

MČR Teplice
MČR Teplice half ironman /1,9-90-21/.
30.7.2011, Jaroslav Pudil /SCV Blatná/ v čase
5h 09 se stal mistrem ČR v kategorii, je to jeho
3. titul a zároveň se stal jediným triatlonistou, který má ze všech letošních
triatlonových závodů vč.
zimního medaili. Výčet je následující: MČR
zimní 2. místo MČR
ironman 2. místo MČR
olympijský mistr ČR
MČR sprint mistr ČR
MČR polovič.ironman
ČR mistr ČR.
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Kterak komunální politik Jaroslav Laňka
ke zlaté přilbě přišel
Lažany - Jejich tempo je vražedné. Jejich posláním je uchvátit lažanskou zlatou přilbu. Jejich
protivníky jsou kořeny, bahno a potulné traktory.
Pracují jednu hodinu v roce. Řeč je o příslušnících
lažanského týmu „Kobra 12“ a jejich velkolepé
jízdě ze soboty 6. srpna. Místo startu a cíle - náves
v Lažanech. Počet nasazených mužů – sedm.
První ročník závodu pionýrů o lažanskou „Zlatou přilbu“ byl skutečně úchvatný a nezapomenutelný. „Pravidla hovoří jasnou řečí - jede se jednu
hodinu v kuse po okruhu dlouhém tři kilometry,“
oznámil před startem ředitel závodu a chalupář
z Prahy v jedné osobě
Ladislav Ryvola. To
ještě netušil, že právě
jemu připadne hořký
titul „Smolař závodu“,
který ho bude bolet
o to víc, že zatímco
všechny ostatní stroje na startovní čáře
dal „do cajku“, u toho
jeho praskne lanko
od plynu a vyřadí ho
z aktivní účasti. „Tady
v Lažanech už jsem de facto zdomácněl, vždyť
sem jezdím na chalupu přes čtyřicet let,“ prohlásil
Ladislav Ryvola, který byl vlastně spouštěcím mechanismem celého podniku. „Jako kluk jsem pravidelně danou trasu „krosoval“ na kole. Teď mně
napadlo spojit ji s rallye pionýrů. Z toho popudu se
vlastně už před časem počaly po Lažanech a okolí
sbírat všelijaké vraky a montovat dohromady,“
vysvětluje „dříve narozený“ nadšenec.
Další chalupář Jaroslav Honzek z Liberce se
na shromaždišti „blýskl“ netradiční přilbou. „To
je originál americká vycházková helma, kterou
jsem koupil v jednom blatenském bazaru,“ říká,
„V takových chodili v Plzni američtí vojáci za
děvčaty. Pravda - chybí na ní odznak a je upravená
ženskou rukou.“
Úderem patnácté hodiny se od asfaltového
povrchu před místním zámečkem odlepily gumy
roztodivných modelů a prostranství se zahalilo
modravým dýmem. „Kobra 12“ vyrazila do terénu. Neobvyklá podívaná přilákala na prostranství
přes sedmdesát diváků, kteří jezdce mohutně
povzbuzovali. Takové morální podpoře ze strany
obecenstva jako v jihočeských Lažanech se netěší
ani účastníci mezinárodních přeborů.
Největší pozdvižení a rozruch v tom kladném
slova smyslu způsobil na lažanské rallye zastupitel z přilehlých Milčic Jaroslav Laňka. „Davům“
na návsi při své zběsilé jízdě, hodné profíka, kynul
rukou jako státník z tribuny. Přitom zpočátku by
mu roli favorita nepřisuzoval ani ten největší
optimista. Dokonce to vypadalo, že se do Lažan
ani nedostaví. Den předtím ho jeho model totiž
„nechal na holičkách“ hned dvakrát. Následně
se ale karta obrátila a Jaroslav Laňka zazářil
jako megastar. A to dokonce i přesto, že musel
několikrát na trase zastavit a vyměnit svíčku,
kterých měl pro „strýčka příhodu“ v kapse slušnou
zásobu. Být přítomna televize Nova, stal by se

milčický „ďábel“ stoprocentně pro onen večer
„borcem na konec“.
Své slavné vítězství korunoval Jaroslav Laňka vlasteneckým výkřikem: „Ať žijí Milčice!
Hlavně, že jsem porazil lažanské!“ Zlatá přilba,
zlatý věnec a obří láhev šampaňského mu patřily
právem. Stříbrnou trofej sklidil chatař z Lažan
Roman Pokorný, který si pionýra koupil za částku sedm set korun a následně ho celý rozebral
a zase složil: „S jakým umístěním jsem počítal?
Já jsem především nevěřil, že to vůbec dokončím.
A myslím, že nikdo
z nás,“ směje se Roman Pokorný. S blátem na cestě a kořeny
prý počítal, setkával
se s ním při každém
víkendovém tréninku:
„Ale co nás všechny fakt zaskočilo, byl
traktor. Technický problém se u mě vyskytl
jen jeden, ale během
dvou minut jsem ho
odstranil,“ dodává. Bronz si udržel „čistokrevný
domorodec“ Jiří Rynda. Jako nejstarší závodník
byl vyhlášen Vladimír Adámek - chalupář a jako
majitel motorového „metuzaléma“ Václav Honzek z Lažan.
„Teď už s ním nebude vůbec k vydržení!,“
pronesl po ukončení ceremoniálu na adresu
vítěze vtipem lažanský starosta Jiří Myslík. Ten
se jal hned po dosedu na lavici otevírat šampus
a volat na všechny přítomné: „Pojďte se napít!
Šampus volně k mání!“ Ze sousední strany se
mu dostalo duchapřítomné odpovědi: „Vždyť
jsme tady. A moc lidí sem nevolej - tolik toho
zase nemáš!“
„Kdyby tady nebyli chalupáři, takové věci by
v obci určitě neděly,“ pochválil závěrem starosta
Jiří Myslík partu, která je s místními starousedlíky
spjata pevným, přátelským poutem už dlouho.
Vladimír Šavrda

První místo J. Laňka z Milčic, druhé místo R. Pokorný-chalupář, třetí místo J. Rynda z Lažan.
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Na nohejbalový turnaj firem
z Blatenska musí být vždy dodány
„originály“- „žoldnéřům“ je vstup
zapovězen!
Bezdědovice - Firmy mezi sebou nemusí vždy nutně soutěžit jen co do
cenových nabídek či délky termínu zakázky. Kupříkladu v Bezdědovicích si
to letos ve sportovním areálu už podruhé mezi sebou rozdali zástupci firem
z Blatenska a „přátel nohejbalu“, což se určitě nevylučuje. „Aktivní účast
je podmíněna tím, že budou hrát zaměstnanci té či oné firmy a žádní najatí
„superstřelci“,“poukazuje nesmlouvavě na přísná kritéria turnaje ředitel akce
Radek Šimsa z Bezdědovic. On sám se rovněž letos i loni na asfaltovém
plácku s „kulatým nesmyslem“ vyřádil dosytosti.
Turnaj, na který se letos dostavilo jedenáct sestav, zaštiťuje právě jeho
firma a zdejší Obecní úřad. Za uspořádáním mače a jeho sponzorstvím stojí
ale i další subjekty - nasazené firmy i bezdědovický Sbor dobrovolných
hasičů, dobrovolníci z místní vesnice i okolí.
Snad jedinou výjimkou byl tým bezdědovických veteránů, kteří prý se
železnou pravidelností trénují na hřišti každý víkend. Jejich „tiskový mluvčí“
Ota Burian starší se hned od počátku
tvářil sebevědomě: „Samozřejmě, že
počítáme s postupem do finále! Tady
to není jako na nějakých Olympijských
hrách, tady v Bezdědovicích se musí
jít tvrdě za svým cílem!“ Veteránská
složka, z níž se letos rekrutoval i nejstarší hráč turnaje Miloslav Šorm / 74
let /, není žádné „ořezávátko“ - prý jde
o speciální sestavu „nejvýkonnějších
dědků“ ve vesnici. Ale přes všechen
optimismus nakonec uhráli jen sedmou
pozici.
To hráčům Agra Blatná a. s. se vedlo
znatelně lépe - dobyli „bramborovou“
medaili. „A to spolu dnes hrajeme
úplně poprvé,“ upozornil před závěrečným ceremoniálem člen trojky Josef
Březnický. A podle dalšího vyjádření spoluhráče Tomáše Češky si přes síť
kopnou maximálně několikrát do roka, jinak se pouze rekreačně věnují
kuželkám.
Konečné pořadí vyznělo takto: 10. místo - Zemní práce Šimsa Bezdědovice, 9. místo - Strabag a.s., 8. místo - Vinter a synové - klempířství Blatná, 7.
místo - Veteráni Bezdědovice, 6. místo - Bulka-Bulka:autoopravna, 5. místo
- Strukton NL, 4. místo - Agro Blatná, 3. místo - Znakon, 2. místo - Blatenská
ryba, a.s. , 1. místo - Technické služby Blatná. Ve výsledkové listině chybí
tým Datel - hospoda Blatná, protože odjel z Bezdědovic předčasně.
Nejmladším hráčem dne, který si ovšem vedl fantasticky, byl jedenáctiletý
Zdeněk Vinter z Blatné.
Ceny za nepřítomnou starostku Miluši Kubátovou předával místostarosta
Jiří Bláha.
Na přípravě turnaje se podílelo pět bezdědovických seniorů- Zdeněk
Jícha, Ota Burian st., Josef Suchánek, Jaroslav Suchánek, Pavel Merhaut.
Speciální poděkování patří Obecnímu úřadu Bezdědovice, Sboru dobrovolných hasičů Bezdědovice za zapůjčení stanů a lavic se stoly a sponzorům
ing. Pavlu Pitnerovi a ing. Miroslavu Šormovi.
Vladimír Šavrda

Kocelovický turnaj v malé kopané
obohatil svůj repertoár o umění
fotbalové hvězdy
Kocelovice - Na 15. ročníku turnaje v malé kopané, který se konal 16.
července, nebyla tentokrát v Kocelovicích k mání místní fotbalová „megastar“ Roman Vonášek - kocelovický rodák a pozdější reprezentant. Ani
jeho bratr Petr, který to také dotáhl ve světě kopané hodně daleko, tentokrát
neoblékl dres. Společně s Ladislavem Machem a Jiřím Masákem se ujal
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role rozhodčího. Ale přece jen se tu objevila hvězda, která nastoupila za tým
„Kocelovice B“ a předvedla zde zajímavé kousky. Jednalo se o fotbalistku
roku 2009 a 2010 Petru Divišovou.
Obdiv vzbudili hoši z příbuzného celku „Kocelovice A“ s věkovým
průměrem hráčů 17 let. Ve své skupině excelovali, bohužel v rozhodujících
soubojích podlehli zkušenějším protivníkům.
Přívětivou tvář ukázal organizátorům a soutěžícím svatý Petr, který je
oblažil hřejivými slunečními paprsky. Nedošlo k žádnému zranění, atmosféra
zde panovala po celý den přátelská a srdečná.
Po turnaji se ukázala nutnost rozhodnout o titulu „nejlepšího střelce“ mezi
dvěma hráči se stejným počtem vstřelených branek - Štěpánem Böhmem
z Baron Clubu Praha a Lukášem Novákem z Maso plus Mladé Boleslavi. Penaltový rozstřel rozhodl o povýšení pražského fotbalisty Štěpána Böhma.
Jak už se stalo dobrým zvykem, na posledním desátém místě skončili
kluci z týmu „Buenos Lemplos Blatná“, kteří si sem jezdí pravidelně hlavně
„udělat žízeň“. Předposlední pozici obsadil celek Závišína, o osmou a sedmou
příčku se podělili hráči AFK Rozmetač a Maso Plus Mladá Boleslav. Šesté
místo zůstalo vyhrazeno Blatné, páté domácímu béčku, bramborovou medaili
si vysloužilo rovněž domácí áčko. Pak už následovaly schůdky k cenným
kovům: bronz vybojoval Baron Club Praha, stříbro VIVA Hudčice / obhájce
loňského vítězství / a konečně putovní pohár starosty obce se stěhoval na
adresu Anča Bandu. Ceny a poháry předával kocelovický starosta ing. Karel
Lukáš.		
			
Vladimír Šavrda

Organizátoři „Škvořetického žuláka“
sáhli do doby národního obrození.
Jako první ve vesmíru překřtili
triatlon na „plavokoloběh“
Škvořetice - Pacelice: Donedávna byl pro obyvatele Škvořetic i přilehlé
osady Pacelice triatlon cizím pojmem. Donedávna. Teď už je ale všechno
jinak. Historicky první ročník „Škvořetického žuláka“, jak ho rozverně
pojmenovali místní nadšenci, se stal zhmotnělým faktem. Aby text na propagačních plakátech byl co nejvtipnější a nejpřitažlivější, nechali se tvůrci
inspirovat dobou národního obrození, kdy český jazyk strmě stoupal k výšinám a „orazítkovali“ ho jadrným vlasteneckým výrazem „plavokoloběh“.
Sraz a registrace účastníků proběhl ono sobotní odpoledne ve škvořetickém hostinci „U Antona“. Zlákat se nechalo celkem jedenadvacet dobrodruhů, včetně jedné mladé slečny a jednoho juniora. Zahajovací ročník
si kladl jednu podmínku - složit startovní pole z ryzích amatérů. „Má to být
taková lidová sportovní veselice, ne mistrák,“ zdůraznil hned v úvodu ředitel
„plavokoloběhu“ Antonín Murárik ze Škvořetic, „Chceme na začátek zvolit
vlažnější a klidové
tempo a nechat tuto
akci plynule přejít ve
stejném duchu do
příštích let. Chceme
se bavit, ne lámat
rekordy.“
Od „Antona“
se po provedení
registrace jelo dílem
na kolech, dílem
v autech na hráz
Dražského rybníka za Pacelicemi,
kde se měla plavat
výměra 200 metrů.
Řada závodníků
se nechala slyšet,
že plavání je pro
ně cosi jako „lámání v kole“, zvlášť
po citlivě chladném
týdnu. Asi ani jeden
z přítomných nebyl
nikterak nadšený,
ale všichni to nakonec vzali sportovně
a připravený úsek
zvládli minimálně
chvalitebně. „Důležité je, že se nikdo neutopil,“zažertoval si po vynoření
z vody další pořadatel Josef Hora z Pacelic. Zřejmě promluvil z duše všem
plavcům.
Následovala cyklistická část po trase dlouhé devatenáct kilometrů, složené
především z terénních etap. Za škvořetickou hospodou čekal na odvážlivce
poslední bod - běh okolo vesnice o objemu jeden a půl kilometru. Do cíle
se vraceli aktéři závodu z valné části v notně zbědovaném stavu, v extrémních případech se z uřícených „plavokoloběžců“ doslova kouřilo. Nicméně
všichni byli šťastní za to, co sami sobě dokázali a ještě víc proto, že už mají
ten „očistec“ za sebou. Za cílovou čárou se borci půl na půl hroutili do trávy
a napájeli „zrzavou vodou“.
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Největší obdiv a uznání si právem vysloužil teprve desetiletý Michal
Venclíček- nejmladší člen sportovní party. Fyzicky velmi zdatný chlapec se
dokázal statečně vypořádat s trasou, která „položila na lopatky“ nejednoho
muže v nejlepším věku. „Měl jsem bohužel na buzické rovince defekt na
kole, ale naštěstí mi tam hned duchapřítomně půjčili jiný bicykl,“vypráví
Michal, který si ze třech disciplín nejvíc užil běhu. Jinak se pravidelně
věnuje hokejbalu. „V minulosti jsem hrál hokej za Strakonice,“ dodává
mladý vytrvalec.
V tzv. „elitní kategorii“ se z vítězství radoval Josef Zach z Mačkova.
Podařilo se mu vyhrát navzdory tomu, že
s terénem zápolil na silničním kole a už na
dvanáctém kilometru píchl galusku: „Dokončil
jsem závod jen díky pomoci Tondy Murárika
mladšího a měl jsem neuvěřitelný kus štěstí.
V roli cyklisty jsem se cítil nejhůř- naopak
nejvíc mi „sedlo“ plavání,“ svěřil se za cílovou
páskou statný borec. Kromě motokrosu se prý
nezabývá žádným aktivním sportem: „Dnešek
jsem bral spíš jako doplněk kvůli fyzické kondici,“ podotýká. Jestli s něčím opravdu nepočítal,
tak to byl titul „škvořetického žuláka“: „Vždyť
na blatenském triatlonu jsem skončil až padesátý z asi šedesáti účastníků. Tenhle závod se
mi opravdu líbil a rád si ho napřesrok zopakuju,“slibuje.
„Na záda mu prý dýchal“ Radek Müller rovněž z Mačkova, který se ze
stříbrné pozice blahem div nerozplynul jako podzimní mlha: „Už jsem zkusil
pár triatlonů, ale dnes a tady jsem se konečně dočkal postavení na bedně,“
jásal, „Moje rekreační sportování přineslo konečně ovoce.“ Radek ve volném
čase pěstuje tenis, ping-pong, běh, nohejbal - prostě od všeho něco.
„Že mi Radek dýchal na záda? Možná tak v autě, když jsme sem jeli,“zasmál se průpovídce Josef Zach.
Třetí místo v kategorii ELITE
si vybojoval domácí Josef Ředina.
Mezi veterány vynikl Milan Janda,
v závěsu ponechal Miroslava Holuba
z Buzic a Karla Dvořáka. Jako juniorský vítěz byl oceněn Vojtěch Nový,
jako vítězka Hana Zíková, žákovský
„žulový“ titul si odnesl již zmíněný
Michal Venclíček. Kromě věcných
cen a diplomů byli třem nejlepším
závodníkům v kategorii věnovány
žulové kostky, odstupňované velikostmi.
Na samý závěr byla nabídnuta
účastníkům závodu „speciální masáž“.
Vladimír Šavrda

Setkání cyklistů v Bratronicích
U příležitosti 20. výročí úmrtí legendárního cyklisty Christiana Battaglii
se v neděli 21. srpna 2011 sešlo na návsi v Bratronicích několik desítek
vyznavačů cyklistiky. Do Bratronic přijel až od Karlových Varů známý cyklistický veterán pan Zeman, cyklisté – pamětníci z Plzně a okolí, cykloturisté
z Písku, Protivína, Strakonic atd. Samozřejmě byli přítomni občané i starosta
Bratronic. Přišel také jeho soused, více než osmdesátiletý pamětník pan Slanec. V přátelské a neokázalé atmosféře si u jeho busty, ozdobené čerstvými
květinami a také poblíž zámečku, kde prožil celý život, poslechli vyprávění
zajímavých historek, které byly zvlášť pro mladší generaci poučením, jak ve
skromnosti, neokázale, za každých okolností
v optimistické
pohodě a v okruhu dobrých přátel
doma i v zahraničí, prožil tento
mimořádný člověk celý život.
Nebylo zapomenuto ani na jeho
sestru Blanku.

ních cyklistických kilometrů, stále nezapomíná.

Číslo 14 / strana 15
Oběma se celý peloton cyklistů poklonil
a přidal další květiny na jejich hrob na
hřbitově v Záboří
u Blatné.
Za myšlenku
a realizaci akce zaslouží poděkování
pan Jaroslav Plánička z Klatov. Na
svůj vzor, kterým
pro něho „Krista“
byl už při jeho prvFrantišek Šesták

Plážový volejbal 21.8.2011
Po sobotních vyčerpávajících bojích na rozpálené antuce nastoupilo
v neděli 16 dvojic do tradičního pouťového turnaje na rozpálený písek.
Udělená osmibodová penalizace za pozdní příchod znamenala překvapivou
první prohru pro favority turnaje. Že to nic neznamená ukázala dvojice Jan
Plavec a Jiří Holan (oba z Písku) a suverénní hrou v dalších zápasech turnaj
dotáhla ke zlatu. 2. Karel Kardos a Lucie Karasová (Písek) 3. Václav Svach
a Peller František (Strakonice), 4. Jan Bouček a Alena Šilhová (Písek).

Obecní úřad Kocelovice pořádá 5. ročník
běžeckého závodu

Kocelovice – Hornosín - Kocelovice
Datum: sobota 17. září 2011
Místo konání:  Kocelovice
Prezentace: od 9:00 hod., okraj obce, u hospody směr Lnáře a Blatná
Start: v 10:00
Trať: 7 km - všechny kategorie
Trať vede po asfaltových cestách s velmi malým provozem. V první
polovině stoupá do Hornosína, pak má střídavý profil a v závěru klesá.
Značení bude provedeno bílými šipkami na zemi.
Kategorie : JM -Junioři ( do r. 1993),
M30 muži 19-39 let (1992- 1972),
M40 muži 40-49 let (1962- 1971),
M50 muži 50-59 let (1952- 1961),
M60 muži 60-69 let (1942- 1951),
M70 muži nad 70 let(1941 a starší)
JZ Juniorky (do r. 1993),
Z35 ženy 19-34 let (1992- 1977) ,
Z40 ženy 35-49 let (1976- 1962),
Z50 ženy nad 50 let (1961 a starší)
(při méně než třech startujících v kategorii, slučuje se s nejbližší
kategorií)
Startovné: 30,- Kč
Ceny: pro první tři v každé kategorii – diplom a věcná cena
Občerstvení: po doběhu - čaj, domácí pečivo, párek, pivo
Šatny: v prostoru startu a cíle
Doprava: vlastní, (z Blatné cca 7 km, ze Lnář cca 4 km, z Rožmitálu
cca 21 km, z Březnice cca 20 km, ze Strakonic cca 30 km, z Písku cca
30 km, z Příbrami cca 35 km, z Plzně cca 50 km)
Informace: Martin Holan, tel. 274868152 , mobil 606796450, e-mail:
Martin.Holan@zentiva.cz , holan63@seznam.cz
Běh se koná za každého počasí. Každý závodník startuje na vlastní
nebezpečí.
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4.9. Štke
Štke- Blatná
- Blatná"A"
"A"
4.9.
4.9. Štke - Blatná "A"
10.9. Blatná
Blatná"A"
"A"- Sedlice
- Sedlice
10.9.
10.9. Blatná "A" - Sedlice
18.9. Blatná
Blatná"A"
"A"- Volyn
- Volyn
18.9.
18.9. Blatná "A" - Volyn
24.9. Blatná
Blatná"B"
"B"- Blatná
- Blatná"A"
"A"
24.9.
24.9. Blatná "B" - Blatná "A"
2.10.
Blatná
"A"
Vodany
2.10. Blatná "A" - Vodany
2.10. Blatná "A" - Vodany
9.10. Chelice
Chelice- Blatná
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"A"
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9.10. Chelice - Blatná "A"
15.10. Blatná
Blatná"A"
"A"- Katovice
- Katovice
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23.10. volno
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Blatná"A"
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- Dražejov
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20.8.

Blatná - Loko B

9.30

3

27.8.

Jindichv Hradec - Blatná (Tyršv st.)

10.00

7:15

So

1

31.8.

Slavia B - Blatná

14.30

12:15

ST

4

3.9.

Blatná - Strakonice

9.30

5

11.9.

Sezimovo Ústí "B" - Blatná (UMT)

10.00

7:45

Ne

6

17.9.

Blatná - Sobslav

9.30

7

24.9.

Bilice "B" - Blatná (Tebo)
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15

28.9.

Blatná - tyi Dvory

9.30

So

So
So
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1.10.

Blatná - Roudné
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1
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15.10. Prachatice - Blatná (UMT)
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6.45

So

1

So

1
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22.10. Blatná - FC ZVVZ (Milevsko)

9.30
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29.10. Rudolfov - Blatná
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12.11. Blatná - SKP B

Blatná - eský Krumlov
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Bechyn - Blatná
Blatná - Strunkovice
Blatná - Roudné
Vlachovo Bezí - Blatná
Sobslav - Blatná
Blatná - Lažišt "B"
Blatná - Bilice
Zdíkov - Blatná
Blatná - FC ZVVZ (Milevsko)
Blatná - Kestany
Strakonice - Blatná
Poíí - Blatná
Blatná - Trhové Sviny
Stachy - Blatná
tyi Dvory - Blatná
Blatná - Blice
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4.9. Sedlice
Sedlice- Blatná
- -Blatná
"B"
22.10.
Mirovice
Blatná
4.9.
"B"
4.9. Sedlice - Blatná "B"
10.9.
Blatná"B"
- Bavorov
30.10. Blatná
Záblatí
-"B"
Blatná
10.9.
- Bavorov
10.9. Blatná "B" - Bavorov
17.9. Katovice
Katovice
- Blatná"B"
"B"
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-- Vimperk
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23.10. Chelice - Blatná "B"
23.10. Chelice - Blatná "B"
28.10.
Osek
Blatná
"B"
28.10. Osek - Blatná "B"
28.10. Osek - Blatná "B"
29.10. Blatná
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29.10. Blatná "B" - estice
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5
11.9.

Blatná - eský Krumlov
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31.8. Blatná - FK Tábor "B"
10.00

1

7

7:45



2

6

So

9.30










4.9. Katovice
Katovice- Blatná
- Blatná"A"
"A"
4.9.
4.9. Katovice - Blatná "A"
11.9.
volno
27.8. volno
Blatná - Zlíchov
11.9.
11.9. volno
18.9.
Blatná
"A"
- Volyn
3.9. Blatná
áblice
- Blatná
18.9.
"A"
- Volyn
18.9. Blatná "A" - Volyn
24.9.
Blatná
"B"
- Blatná"A"
"A"
10.9. Blatná
Blatná
- Píkosice
24.9.
"B"
- Blatná
24.9. Blatná "B" - Blatná "A"
28.9.
Blatná
"A"- estice
- estice
18.9. Blatná
Horní "A"
Bíza
Blatná
28.9.
28.9. Blatná "A" - estice
2.10.
Blatná"A"
"A"
- Vodany
24.9. Blatná
- Vonoklasy
2.10.
- Vodany
2.10. Blatná "A" - Vodany
9.10.
Chelice
- Blatná
"A"
1.10. Chelice
Blatná -- Jižní
Msto
9.10.
Blatná
"A"
9.10. Chelice - Blatná "A"
15.10.
Blatná
"A"
Blice
9.10. Blatná
Holoubkov
Blatná
15.10.
"A" - Blice
15.10. Blatná "A" - Blice
23.10.
Osek
Blatná
"A"
15.10. Osek
Blatná
- Pavlíkov
23.10.
- -Blatná
"A"
23.10. Osek - Blatná "A"
28.10.
Sedlice
Blatná
"A"
22.10. Sedlice
Moina- -Blatná
Blatná"A"
28.10.
28.10. Sedlice - Blatná "A"
29.10.
Blatná"A"
"A"
- Bavorov
- Bráník
29.10. Blatná
- Bavorov
29.10. Blatná "A" - Bavorov
6.11 Kaplice - Blatná



2

Ne


www.blatnafotbal.cz


22
2
1
33
3
2
44
4
3
55
5
4
1010
10
5
66
6
6
77
7
7
88
8
9
8
9
9
9
1111
11
1
110
1
11




2

e

Ročník 22 (32)

 



e

o

e

Blatná 2. září 2011




  




 
 



4.9. volno
volno
4.9.
4.9. volno
10.9. Blatná
Blatná"B"
"B"- Dražejov
- Dražejov
10.9.
10.9. Blatná "B" - Dražejov
18.9. Štke
Štke- Blatná
- Blatná"B"
"B"
18.9.
18.9. Štke - Blatná "B"
24.9. Blatná
Blatná"B"
"B"- Blatná
- Blatná"A"
"A"
24.9.
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"B"
2.10. Volyn - Blatná "B"
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Chelice- Blatná
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"B"
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30.10. Blatná
Blatná"B"
"B"- Katovice
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23.10. Blatná - Osek "B"

15.30

Ne
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18.9.

Blatná - Kestany

16.00

Ne

11

29.10. Pražák - Blatná

11.00

So

7

24.9.

Poíí - Blatná

16.00

So

28.9.

Stachy - Blatná
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2.10.

Blatná - Blice

15.30

Ne

9

8.10.

Chelice - Blatná

15.30

So

12
6.11.
Sedlice "B" - Blatná
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13.11. Blatná - Stelské Hoštice
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27.8.

Blatná - Zlíchov

17.00
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3.9.
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10.45

3

10.9.

Blatná - Píkosice

17.00

4

18.9.

Horní Bíza - Blatná

10.30

5

24.9.

Blatná - Vonoklasy

16.00

6

1.10.

Blatná - Jižní Msto

15.30

7

9.10.

Holoubkov - Blatná

13.00

8

15.10. Blatná - Pavlíkov

15.00

9

22.10. Moina - Blatná

12.30

10

29.10. Blatná - Bráník

13.30

11

6.11

Kaplice - Blatná
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10:15

So
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Více informací na: www.blatnafotbal.cz

TJ Blatná fotbal - sezóna
2010/2011
Dobrý den vážení příznivci blatenského sportu a fotbalu především.
V uplynulé sezóně se (nejen v oddílu kopané, ale v celé TJ) stala spousta
zajímavých a důležitých věcí, o kterých by jsem Vás rád informoval.
Začnu dílčím úspěchem, kterým bylo získání Grantu od Fortuny ve výši
35 000,- Kč na sportovní vybavení týmů staršího a mladšího dorostu.
Do podzimní části sezóny jsme vstupovali s velkými očekáváními. Sedmičlenný výkonný výbor fotbalového oddílu ve složení JUDr. Tomáš Uldrich
(předseda), Jan Pouzar (místopředseda), Michal Brabec (jednatel), Vlaďka
Kozáková, Jan Janota, Ing. Martin Říský, Josef Hornát (členové) měl před
sebou řadu nelehkých úkolů. Do soutěží zasáhlo celkem 10 týmů, které více
či méně úspěšně reprezentovaly fotbalový oddíl Blatné. Největší důraz byl
samozřejmě kladen na „A“ tým mužů, který se již několik sezón potýkal
především sám se sebou, místo se soupeři. Z postupových ambicí v I.A třídě
se pomalu stávaly boje o záchranu. A jak ukázal uplynulý soutěžní rok, to
nejhorší mělo teprve přijít. Nové trenérské duo František Bican a František
Šobor se hned z počátku muselo vyrovnat s velmi úzkým kádrem a mizernou
účastí na trénincích. Vrcholem pak byly přípravné zápasy, kde bylo nutno
neustále doplňovat sestavu hráči dorostu a „B“ týmu. K ustálení mužstva
tak v podstatě vůbec nedošlo a to se projevilo i v mistrovských utkáních.
Nepomohlo ani setkání vedení oddílu s hráči a trenéry a tak došlo, bohužel,
na výměnu trenérů. Mužstvo převzal Karel Krejčí. Pod jeho vedením se
mužstvo výsledkově zvedlo a svitla naděje na lepší jaro. I pan Krejčí však
po konci sezóny mužstvo opustil a vedení tím vyvstal velký úkol k řešení.
I nadále držet placené trenéry (částka se pohybuje kolem 6 000,- Kč za měsíc
+ cesťáky), nebo se zkusit rozhlédnout ve vlastních řadách. Tyto problémy
se samozřejmě odrazily na konečném umístění po podzimu – předposlední
místo!
„B“ tým, hrající okresní přebor pod vedením Ing. Martina Říského, si
držel klidný střed tabulky i přesto, že se také musel potýkat s nedostatkem
hráčů. Klidný střed tabulky držel i dorost, který pod vedením Davida Reguše
hraje dlouhodobě pěkný fotbal. S mladším dorostem pomáhal Josef Hornát
a Petr Burian. Tuhé boje o záchranu sváděli naši starší žáci vedení Honzou
Janotou a Pavlem Sedláčkem. U mladších pak na trenérské lavici usedli
Petr Linhart, Jirka Peroutka a Leoš Peroutka. Naše nejúspěšnější týmy,
starší a mladší přípravky, vedli Pavel Míka s panem Kratochvílem a Radek
Habada, Miroslav Mašek a Petr Švec.
Ozdobou fotbalového oddílu bylo (a stále je) mužstvo žen hrající III. ligu
pod vedením zkušených borců Ludvíka Pišingera a Jana Kláska. Desátým
týmem do party byl 35+ vedený Ing. Jirkou Paškem. Zde se sdružovaly
největší hvězdy blatenského fotbalu let minulých.
První velkou změnou byl příchod Karla Krejčího na místo trenéra „A“
týmu. Druhá velká změna přišla po ukončení soutěží. Na své posty rezignovalo vedení fotbalového oddílu a funkce předsedy se ujal Ing. Martin Říský.
Pravidelně, každý týden, se scházeli zástupci jednotlivých mužstev a drželi
chod fotbalového oddílu. Místopředsedou byl zvolen Michal Vanduch, se-
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kretáře
dál
vykonával Libor Slezák a správce Milan Synek.
Vše směřovalo
10
16.10. Blatná - Sousedovice
15.00
Ne
ke konferenci TJ, která se nakonec uskutečnila 22/4/2011 na kuželně (po
11
22.10. Mirovice - Blatná
15.00
So
několika odloženích).
12 popořadě.
30.10. Záblatí
10.30 zimní přípraNe
- Blatná
Ale
Jarní část
sezóny zahájila všechna mužstva
vou13
během6.11.
ledna.Blatná
Trenérem
„A“ týmu byl, po bouřlivých
debatách, zvolen
13.30
Ne
- Vimperk
Josef Hornát a měl před sebou nelehký úkol. Záchranu v I.A třídě. O klidný
a hladký průběh tréninků a zápasů se staral David Reguš, který měl na starosti
rozpis akcí na umělé trávě.
V průběhu února a března sehrála mužstva „A“ a dorostu zimní turnaj
Blatná CUP. Mezi soupeři z nižších tříd (Březnice, Bělčice, Milín, Kestřany
informací
najednou remizovali. Doa Mirotice) obsadili mužiVíce
první místo,
když pouze
rostu se vedlo o něco hůře a obsadil druhé místo za Nepomukem. Za sebou
www.blatnafotbal.cz
nechali týmy Bělčic, Chanovic
a Sedlice. Startovné pro oddíly mužů bylo
8 000,- Kč na tým a dorostu 6 500,- Kč na tým. Jinak bylo možné pronajmutí umělé trávy: 3 000,- Kč za zápas + 500,- Kč světla nebo 1 000,- Kč za
trénink + 200,- Kč světla.
Asi největší událostí jara 2011 byla konference TJ, na které se sešli
zástupci všech oddílů, hlavní výbor TJ, zástupci města a ČSTV. Tato konference byla volební. My jsme tam šli s cílem změnit stávající hlavní výbor
TJ a stanovy, dle kterých se budeme následující období řídit. Naším hlavním
motivem byla narůstající nespokojenost se stávajícím vedením TJ napříč
oddíly, neprůhlednost a nízká informovanost jak oddílů, tak veřejnosti o dění
v TJ. Věděli jsme, že nás čeká nelehký úkol. V žádném případě však nechci,
aby to vypadalo, že bývalé vedení TJ dělalo svou práci špatně. Ze zpráv
předsedy TJ pana Šůse a tajemnice paní Mrvíkové jsme se dozvěděli o řadě
věcí, které se povedly a za které patří bývalému vedení TJ dík.
Do čela TJ byl nově zvolen Ing. Martin Říský. Dále byl změněn výkonný
výbor. Z původních 13-ti členů na současných pět. Ing. Martin Říský (předseda), Radek Kareš (místopředseda), Ing. Josef Mašek, Zdeněk Svačina, Michal
Vanduch (členové). Tajemníka vykonává pan František Krejčí, účetnictví
vede firma Mako zastoupená paní Hankou Šourkovou, o Zlatou Studnu se
stará (nutno zdůraznit že výborně) Petr Vinter. Jednotlivým oddílům byla
dána větší samostatnost a měly by být soběstačné.
Změny ve vedení TJ si vynutily změny ve vedení fotbalového oddílu. Do
čela byl zvolen Michal Vanduch. Na první schůzi fotbalového oddílu, dne
10. května 2011, byl zvolen 5členný výkonný výbor fotbalového oddílu ve
složení Michal Vanduch (předseda), Radek Habada (místopředseda), Libor
Slezák (sekretář), Milan Synek (správce) a JUDr. Tomáš Uldrich (člen). Tento
výbor se schází dle potřeby a svolává jej předseda. V případě závažnějších
otázek svolává předseda zároveň zástupce jednotlivých týmů.
Velký důraz klademe na informovanost a průhlednost. Proto budete od
nového ročníku pravidelně (každý měsíc) informování o dění ve fotbalovém
oddílu. Prostřednictvím internetu, novin, e-mailu atd.
Ale zpět k fotbalu. Velkým úspěchem bylo pořádání E.ON Junior Cupu
2011 u nás v Blatné. Celou tuto akci zaštiťoval a organizoval JUDr. Tomáš
Uldrich, za což mu patří velký dík. Celý den se velice vydařil, což bylo vidět
na tvářích spokojených hráčů, rodičů, návštěvníků i pořadatelů. Takto si
představuji jednu z cest propagace blatenského sportu. Turnaje se zúčastnilo
12 týmů starších přípravek a naši borci si vedli skvěle. Obsadili nečekané
druhé místo za vítězi ze Strakonic.
V květnu se nám podařilo získat do dlouhodobého pronájmu bezpečné
branky E.ON 5x2m. Branky jsme získali od města Blatná díky vstřícnému
jednání zástupců MÚ – Mgr. Bohuslava Navrátila a p. Pavla Ounického.
Velkou radost nám také udělali hráči mladší přípravky, kteří dokázali
zvítězit v okresním přeboru mladších přípravek. Zaslouženě si tak mohli užít
mistrovské oslavy a převzít z rukou pana Václava Krejčího vítězný pohár.
Velkou zásluhu na tomto úspěchu má trio trenérů Radek Habada, Míra Mašek a Petr Švec. Rychlé špunty tekly proudem a následný skok do malinko
kalné a nepříliš hluboké řeky byl parádní tečkou za úspěšnou sezónou. Pouze
s vítězným doutníkem měli někteří velké problémy.
Pro všechny týmy skončila sezóna přijatelným výsledkem, pouze pro
„A“ tým malou katastrofou. I přes veškerou snahu funkcionářů a hráčů,
se nepodařilo udržet I.A třídu a sestoupilo se do I.B třídy. Jak už jsem se
zmiňoval v úvodu, vyvrcholily tím dlouhodobé problémy, které sužovaly
blatenský mužský fotbal v posledních letech.
Jak už jsem slíbil o dalším vývoji ve fotbalovém oddílu budete pravidelně
informováni. Do nové sezóny přeji všem funkcionářům, trenérům, hráčů,
spolupracovníků, rodičům a fanouškům blatenského sportu mnoho úspěchů,
zdraví a pevné nervy. Za výkonný výbor fotbalového oddílu slibuji, že uděláme vše proto, aby se zde hrál pohledný a kvalitní fotbal, který bude bavit
nejenom hráče, ale i všechny příznivce.
S pozdravem
Michal Vanduch, předseda FO Blatná
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Mládežnický tenis v tc vitality březnice
V tenisovém klubu TC Vitality Březnice,o.s. je v letošním roce pořádně
rušno. Klub organizoval 3 silně obsazené tzv. áčkové a béčkové turnaje žen,
starších žáků a dorostenců, kterých se zúčastnila celá řada hráčů a hráček
z popředí českého celostátního žebříčku. Také mnoho dalších menších, tzv.
céčkových turnajů, přilákalo do Březnice mladé začínající tenisty z celé
ČR.
Velký důraz je v klubu kladen na práci s tenisovou mládeží a 4 profesionální vysoce kvalifikovaní trenéři zajišťují pravidelný, odborně vedený
celoroční trénink pro ca. 90 dětí. Výsledkem jejich snažení je start 5 závodních klubových družstev mládeže v krajských soutěžích družstev, ve kterých
mladí tenisté, reprezentující TC Vitality Březnice, odehráli velmi zajímavé
a úspěšné zápasy. Mezi nejvíce sledovaná a „prestižní“ patřila 2 utkání
proti místnímu rivalovi, klubu TK Březnice. V obou „derby“, v mladších i
starších žácích, byl úspěšnější TC Vitality Březnice. Za vítězný klub nehrál
žádný „cizinec“ - hostující nebo přestupový hráč, ale všichni mladí tenisté
všech 5 družstev byli a jsou odchovanci klubu TC Vitality Březnice a klubové
tenisové školy, což nejvíce těší klubového šéftrenéra Mgr. Jiřího Veselého.
Také tenisové výsledky Jirky Veselého mladšího, nejlepšího světového
juniora a odchovance klubu, jsou velkou motivací pro další kluky a holky
z březnického TC Vitality.
Léto se pomalu blíží ke svému konci, a tak již v sobotu 17.9. od 10.00 hod.
si mohou všichni zájemci z řad dětí a mládeže starších 5ti let přijít vyzkoušet
své tenisové dovednosti při tradičním podzimním náboru do tenisové školy.
Všichni účastníci náboru obdrží fotografii s vlastnoručním podpisem Jiřího
Veselého mladšího, dvojnásobného vítěze letošního juniorského Australian
Open, finalisty juniorského Wimbledonu ve čtyřhře a čerstvého vítěze Galea
Cupu (mistrovství Evropy družstev do 18ti let).

Družstvo minitenisu
zleva : M. Mašek, A. Smíšková, P. Šoffrová, L. Havlištová, J. Kasík,
A. Květoň

Družstvo babytenisu „B“
Družstvo babytenisu „A“
zleva : D. Hybrant, J. Ureš, A. Veselý, zleva : A. Otta, P. Švejdová, N.
Veselá, B. Doulová, J. Veselý –
J. Kubát
trenér

Družstvo starší žáci
zleva stojící : J. Veselý - trenér, M. Krotký, O. Havlišta, L. Vokatý,
F. Ureš
zleva sedící : S. Bartošková, A. Veselá, A Bartáková

Jiří Veselý  jun. - Wimbledon 2011.










Družstvo mladší žáci
zleva stojící : M. Zach, J. Hájek, L. Zlatohlávek, J Veselý - trenér,
R. Dobeš, F. Ureš, M. Kubík
zleva klečící : A. Koubková, A Veselá, V doulová, N. Kaprová
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Staropramen Cup Blatná:
Blatenští hokejbalisté
začali přepisovat dějiny
Blatná - Šestý ročník blatenského hokejbalového turnaje „Staropramen
Cup“ byl letos opravdu výjimečný. Poprvé v jeho historii blatenská sestava
pronikla až do finále a vítězný putovní pohár měla tedy takříkajíc na dosah
ruky. Závěrečný zápas si notně pohrál s nervy hráčů i fanoušků, pár drsných
kritik v tomto veskrze dramatickém utkání přilétlo i na adresu rozhodčích.
Bohužel vysněný průnik blatenských hokejbalistů na Olymp „Staropramen
Cupu“ se nakonec nekonal. Hned v první polovině inkasovali místní „Datels Blatná“ dva nešťastné góly a ponurou situaci už nedokázali zvrátit ve
svůj prospěch. Nic to ovšem nemění na faktu, že místní dosáhli senzačního
úspěchu. „Druhé místo je taky perfektní,“ohodnotil výsledek útočník Dan
Brož, „Byli jsme hodně překvapeni, že se nám podařilo dostat tak vysoko.
Před tímhle turnajem jsme absolvovali totiž pouze tři kolektivní tréninky.
Nutno ale přiznat, že jsme v úvodu finálového střetu s Betonovou Holubov
„spáchali“ velké chyby, přihrávky nám nevycházely a pak jsme spadli do
nervozity a stresu.“
Turnaj probíhal ve třech dnech - od pátku 26. srpna až do neděle 28.
srpna. Všichni, včetně pořadatelů, tak toho měli „plné brýle“. Zvlášť, když
sobotní večer a noc patřily ještě „kulturní vložce“ v podobě vystoupení
hudební skupiny „Anča Band“. „Domů jsem se dostal až v neděli ve čtyři
hodiny ráno a v sedm jsem už zase musel být na place,“ uvedl zvukař a moderátor turnaje Karel Zbíral z Blatné, který se musel dopovat kávou, aby
nad mikrofonem neusnul.
Z druhého místa domácích měl upřímnou radost i kapitán mužstva „Datels
Blatná“ Libor Vaníček: „Loni jsme skončili na poslední příčce a tak jsme do
toho letos šli s vyššími cíly. To se nakonec povedlo a je to pro nás všechny
milé překvapení. Největší lekci nám v sobotu udělil tým Písku - my jsme
ho tak trochu podcenili. Ten nám nejlépe ukázal, kde máme herní mezery.
Naši kluci podali skvostný výkon, poctivě makali a dřeli, co to šlo, bojovali
až doslova do krve. Musíme taky uznat, že nás v průběhu turnaje podrážela
zbytečná vyloučení. Podrželi nás však naši gólmani a kluci dokázali duchapřítomně reagovat na střely a rychle se otáčet.“
6. ročník „Staropramen Cupu“ zaznamenal i zahraniční účast. Na zimním
stadiónu předvedli své umění ostrostřelci klubu „Red Pigs“ ze slovenské
Vráble. „O tomhle turnaji jsme se dozvěděli náhodou z internetu,“ říká
„tiskový mluvčí“ manšaftu Miroslav Betak, „A rozhodně nelitujeme, že jsme
tady. A to navzdory skutečnosti, že jsme v žebříčku až devátí. O postupu ze
skupiny rozhodoval jediný zápas - kdybychom ho vyhráli, dočkali jsme se
vítězství ve skupině a nejhorší eventualitou by byla „bramborová“ medaile.
Myslím, že se nemáme za co stydět - potrápili jsme výkonnější mužstva,

Mužstvo TJ Datels Blatná, které se umístilo na 2. místě.

vítěznou „Betonovou Holubov“ jsme včera dokonce na nájezdy porazili. My
tu nejsme v originálním složení, naše družstvo je poskládané ze zástupců
různých klubů. Za náš vrchol v Blatné jsme pokládali čistý střed - no, nevyšlo to. Pokud mám srovnat tuzemský hokejbal a hokejbal náš, řekl bych,
že zatímco tady se tato hra provozuje tvrdším a razantnějším způsobem, ve
slovenských poměrech je to techničtější ráz.“
Miroslav Betak působí v klubu jako brankář už šestnáct let. Jeho nejvýznamnějšími úspěchy dosavadní kariéry je titul nejlepšího gólmana „Nitranské ligy“ a dvojnásobného sportovce roku města Vráble /2009, 2010/. Klub
samý obsadil třetí místo ve druhé slovenské hokejbalové lize. „Moc se nám
tu líbilo, bylo o nás vzorně postaráno - určitě se sem příští rok vrátíme,“
slibuje Miroslav Betak.
Pořadí letošního turnaje bylo následující: 1. místo - Betonova Holubov,
2. místo - TJ Datels Blatná, 3. místo - HC Písek, 4. místo - Foyere Jihlava,
5. místo - Black Stallions , 6. místo - Firebal 99, 7. místo - HBC Atlantis
Ostrov, 8. místo - HC Kapitáni Jirkov, 9. místo - Red Pigs Vráble, 10.
místo - TJ Platan Protivín. Byla udělena i řada individuálních ocenění: Za
nejproduktivnějšího střelce byl vyhlášen Martin Pangrác- reprezentant Písku
/ původem z Blatné /. Titul nejlepšího brankáře byl právem udělen Františku
Alešovi z Blatné a Jakubovi Dudákovi, původem z Blatné, nyní hrajícího
za Jihlavu. Nelichotivé prvenství v tabulce „zlých mužů“ si vysloužil Jan
Pokorný z Betonove Holubov za pět vyloučení v průběhu zápasů. Medaili
obdržel i starosta města Blatné Mgr. Bohuslav Navrátil za dlouholetou
podporu domácího hokejbalu. Ten v závěrečném proslovu vyjádřil naději,
že napřesrok zůstane putovní pohár doma v Blatné.
Během ceremoniálu došlo i na „celování“. „Hele, komunisti,“ pokřikoval
vesele dav sportovních nadšenců, když se středně podnapilý výtečník Baťka
jal líbat oceněného hokejbalistu. „No co? Vždyť vypadá jako Brežněv!,“bránil se Baťka, kterého přemohla nostalgie normalizačních časů.
Vladimír Šavrda

Víkend závodní cyklistiky
SCV Blatná
V sobotu 24. září 2011 se v Buzicích uskuteční 1. ročník závodu horských
kol CROSS-COUNTRY BUZICE.
Přítomen bude i bývalý profesionální závodník z Plzně, který závod
odstartuje a bude předávat ceny.
Startovné 100,- Kč, ceny pro vítěze všech kategorií: junioři - veteráni.
V neděli 25. září 2011 proběhne v Chlumu silniční časovka do vrchu MEMORIÁL LUBOŠE HAJNY - 1. ročník.
Trasa vede z Chlumu do Hornosína (9 km).
Jede se o putovní pohár senátora Krejči, který převzal nad celou akcí
záštitu.
Prezentace v 9.30 - 10.30 hod. na louce pod vsí.
Start v 11.00 hod.
Závod pro juniory - veterány.
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Na bezdědovický turnaj
v kopané se dostavili samí
„gentlemani“
Bezdědovice - Zahajovací první ročník turnaje v malé kopané o pohár
bezdědovické starostky se obešel bez sebemenšího škrábnutí na tělesných
schránkách hráčů. „Mužstva se k sobě chovala velice ohleduplně, zachovala
stoprocentní šlechtický postoj a to nás skutečně moc těšilo,“ uvedl jeden
z místních pořadatelů. Aby té radosti nebylo málo, domácí hned při premiéře
na celé čáře vyhráli a pohár tak zůstal doma.
Kvůli nestálému počasí se do Bezdědovic na turnaj vypravilo jen pět
z osmi zaregistrovaných sestav- EL PACIENTOS Blatná / 2. místo /, Anča
Band Blatná / 3. místo /, Myštice / 4. místo / a konečně FC CIGIHO PORNOHERCI / 5. místo /.
Také nejlepší střelec turnaje pocházel z řad bezdědovických fotbalistů.
Hráč Toman nasázel soupeřům do sítě rovných osm gólů.
Ceny předal jednotlivým borcům místostarosta obce Jiří Bláha.
Vedle zdejšího Obecního úřadu sponzorsky podpořili mač ing. Pavel
Pitner a ing. Miroslav Šorm.			
Vladimír Šavrda
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KRMIVA MAŠEK

smČsi ZZN + další krmiva pro:

psy, koþky, drĤbež, ovce, holuby,
králíky, prasata, konČ, skot, kapry

NEJNIŽŠÍ CENY

Po 8-16;Út-Pá 8-15;So 9-11
dovezeme – objednávejte na

383423982; 736767624

prodejna v areálu sila Blatná

Pronajmeme nebytové prostory
cca 86 m², nám. Míru 202, Blatná.
K dispozici od 1. září 2011.

Př ijm e me
zaměstnance na CNS soustruh.
Veškeré info na tel. č.
724 225 619, 724 225 620

Na adrese: T.G. Masaryka 274, Blatná
Tel./fax: 383 392 758
Mobil: 608 266 435
NEJLEPŠÍ OD NÁS!
Provozní doba:
Pondělí		
8.00-11.30
12.15-17.00
Úterý		
zavřeno
Středa		
8.00-11.30
12.15-17.00
Čtvrtek		
8.00-11.30
12.15-16.00
Pátek		
8.00-11.30
12.15-15.00
Mimo provoz. dobu otevřeno po tel. dohodě
Tel. 841 444 555 – klientská linka		
www.cpp.cz
Příklady sazeb SPOROPOV pro rok 2011
3
od 883,osobní automobil do 1000 cm včetně
od 1081,nad 1000 cm3 do 1250 cm3 včetně
3
3
od 1298,nad 1250 cm do 1350 cm včetně
od 1564,nad 1350 cm3 do 1650 cm3 včetně
3
3
od 1915,nad 1650 cm do 1850 cm včetně
od 2380,nad 1850 cm3 do 2000 cm3 včetně
od 2814,nad 2000 cm3 do 2500 cm3 včetně
od 3553,nad 2500 cm3
od 107,motocykl do 50 cm3 včetně
od 211,nad 50 cm3 do 350 cm3
od 519,nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně
od 748,nad 500 cm3
nákl. automobil do celk. hmotnosti 3500 kg včetně
od 2948,od celk. hmotnosti 3500 kg do 12000 kg včetně
od 4469,traktor, kterému se přiděluje RZ (SPZ)
od 388,starší vozidla – do roku výroby 1975
od
46,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

*Produkt SPOROPOV s maximálně možným dosaženým bonusem
50% zohledňuje region, stáří vozidla, věk pojistníka a volbu ročního
pojistného období. Platnost sazeb je pro smlouvy s počátkem období od
1. 1. 2011.
Nabízíme rovněž pojištění Vašeho majetku + odpovědnosti s 30%
slevou, pojištění Vašeho podnikání, finanční způsobilosti dopravců,
nákladů na veterinární léčbu psů, úrazové pojistky i výhodná životní
pojištění.
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SVĚT DĚTÍ A SPORTU
Navštivte náš nově otevřený obchod
- kvalitní turistická a sportovní obuv
- velký výběr značkového oblečení pro děti
i dospělé
- potřeby pro miminka a mladé maminky
Tylova274, Blatná, tel. 383 394 553
NAPROTI DOMOVU DŮCHODCŮ

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 10 do 18 hodin, neděle
zavřeno. Můžete nabídnout i věci do prodeje.
Info na čísle: 721 911 320

Potřebujete pomoc a nechcete platit drahé firmy?

Zavolejte služby na mobil 721 911 320!
Práce všeho druhu: úklid, žehlení, mytí oken, pomoc na zahradě,
doprava osob a věcí, vyklizování objektů, obsluha při večírcích,
mytí aut aj.
Pracujeme rychle, spolehlivě, kvalitně. Cena dohodou, pracovní
doba neomezená. Informace také v bazaru Blatná na Písecké.

PRONÁJEM - nebytový prostor 150 m2 v Blatné.
Využití: obchod, sklad, kanceláře apod.
Bezproblémové parkování v objektu + elektronické zabezpečení.
Možnost vykládky pal.zboží vozíkem.

TEPELNÁ ERPADLA
TOPENÍ

777 050 679, 776 022 526
www.ekologicke-vytapeni.cz
Kancelá – Sadová 308, Blatná
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StĜední odborné uþilištČ

BLATNÁ

U Sladovny 671
388 16 Blatná

INTERNET





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

Tel.
e-mail:

383 809 555, 602 649 555
Info@konet.cz

www.KONET.cz

INTERNET KONET CENTRUM
u ubytovny Tesla Blatná



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

ZIE

xveškerou diagnostiku, seĜízení
a opravy osobních a užitkových
automobilĤ vþetnČ kontroly
a seĜízení geometrie podvozku
novou 3D diagnostikou
xservis klimatizací vozidel
xmČĜení emisí zážehových
i vznČtových motorĤ vþetnČ pĜípravy
vozidel na technickou kontrolu
xopravy traktorĤ a zemČdČlské
techniky
xzákladní kurzy svaĜování,
doškolování a pĜezkušování sváĜeþĤ
PĜíjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod.
na tel. 383 412 335, 383 412 333

x95 cm

ZIE

Nabízíme provedení tČchto prací:

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

300 m

PRONAJMU dlouhodobě byt 2+1v
nové zástavbě na sídlišti Nad Lomnicí, 2. patro s výtahem, balkon, sklep

Tel.: 383 421 239

30 m

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

v
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Mám výhody
havarijka, ale
neplatím ho!
POVINNÉ RUŤENÍ
S NEJLEPŠÍ VÝBAVOU

S vámi od A do Z
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INSULATION

STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ

e-mail: albin.vesely@tiscali.cz
tel.: 383 422 040, 724 186 423, fax: 383 422 039

Dodáváme:
4 střešní krytina - KM Beta, Tondach, Cembrit,
Bramac
4 tepelné izolace - Rockwool, Isover,
Knaufinsulation
4 zdící materiál - Ytong, Thermopor, Heluz,
Porotherm
4 zateplovací systémy - Baumit, Terranova
ofsetový tisk
tisk katalogů, časopisů, brožur, prospektů, letáků
tisk všech druhů tiskopisů, navštívenek, svatebních
oznámení, potisk obálek
knihařské zpracování
černobílý digitální tisk a kopie do formátu A3
Nad Vdovečkem 1123
388 01 Blatná
Tel.: 383 422 044
Fax: 383 420 590

barevný digitální tisk do formátu A3
tisk na barevném plotru do formátu A1
laminace do formátu B2

E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

ZA VÝHODNÉ CENY

www.blatenskatiskarna.cz

Příjem zakázek: pondělí - pátek od 6.00 - 14.00 hodin
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