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SOŠ Blatná v Mladé frontě
Dnes
Být novinářem je zajímavá, lukrativní, ale také pěkně tvrdá a občas
nebezpečná práce. Pokud jste investigativní novinář nebo děláte reportáže,
často může jít i o krk.
O tom všem (a o mnohém dalším) jsme se mohli přesvědčit 24. března
v Praze v sídle redakce Mladá fronta Dnes. Už několik let se zapojujeme
do projektu Studenti čtou a píší noviny, a tak jsme s radostí přijali pozvání
na exkurzi do redakce jedněch z nejčtenějších českých deníků. Redakcemi
nás provázeli vedoucí kulturní a sportovní redakce Jana Záhorková a Ondřej
Trunečka. Na vlastní oči jsme viděli řadu redaktorů, včetně ﬁlmové kritičky
Mirky Spáčilové nebo editora čtvrtečního magazínu Petra Nečady. Vyzkoušeli jsme i křesílko, kde Bára Tachecí nejčastěji zpovídala různé osobnosti
naší politické scény.
Nejzajímavější částí se však stala beseda se známým redaktorem Tomášem Poláčkem. Nejen že je to „sympaťák“, ale navíc má dar od boha
poutavě vyprávět, nebojí se dobrodružství a leccos už zažil. Každé jeho
slovo jsme hltali a kdybychom nebyli časově omezeni, Tomáše (všichni jsme
mu museli tykat) bychom jen tak nepustili. Tomáš totiž píše pro čtvrteční
magazín, hlavně dělá rozhovory se zajímavými lidmi (mimochodem byl také
poslední, komu nedávno zesnulý Arnošt Lustig poskytl rozhovor) a hlavně
podniká cesty, o kterých píše „super“ reportáže. Vydal se třeba stopem na
olympiádu do Pekingu, projel stopem Kavkaz, účastnil se Dakaru, strávil pár
dní u těch nejzapadlejších Laponců, navštívil gay kluby, zkusil si bydlet 5
dní v Litvínově na trochu živějším sídlišti atd. Kdybychom chtěli napsat, kde
všude byl, s kým dělal rozhovor, a co zažil nestačily by nám celé Blatenské
listy. Důležité však je, že Tomáš to všechno přežil, práce ho baví, zajímavě
píše a možná nás inspiruje při volbě budoucího povolání. Zatím si klademe
menší cíle: budeme aspoň psát bez hrubic!
studenti 2. A a 4. A
Střední odborná škola Blatná

Akce ochránců přírody
Tradiční ornitologická vycházka pro veřejnost „Vítání ptačího zpěvu“
proběhne na Blatensku v sobotu 30. dubna 2011 v MYŠTICÍCH u Blatné,
sraz v 8:30 u autobusové zastávky na hrázi rybníka Labuť.
Vycházka povede kolem rybníka Labuť směrem k obci Chobot. V rámci
dlouhodobého monitoringu ptačích populací budou moci všichni vidět
některé ptáky i z bezprostřední blízkosti při ukázce jejich kroužkování
a opětovném vypouštění do přírody. Kromě pěvců rákosin a křovin a několika druhů kachen, roháčů a lysek je možné pozorování i kormoránů nebo
husí velkých, volavek popelavých i bílých, a třeba i orlů mořských, na hlas
se pokusíme nalákat atraktivního chřástala vodního. Vycházka potrvá přibližně do 12 až 13 hodin, doporučit lze obuv odolávající mírnému vlhku a
máte-li, vezměte i dalekohled (k dispozici bude i velký stativový dalekohled). Kdo do Myšic přijede už v 7:00 (např. příjezd autobusu od Blatné
(směr Praha), může se zúčastnit i začátku kroužkování. Budou rozdány
informační materiály o ptácích, pro děti budou připraveny drobné ceny za
odpovědi na otázky o ptácích.
Vycházku připraví blatenští ornitologové (členové České společnosti
ornitologické a Jihočeského ornitologického klubu) ze ZO Českého svazu
ochránců přírody 20/04 Blatná, hlavními organizátory jsou Petr Pavlík a Petr
Louda (kontakt csopblatna@seznam.cz ) podrobnosti i z minulých ročníků
jsou na webu www.csop.cz/blatna , na tomto webu najdete i odkaz na již

tradiční přímý internetový přenos z hnízda poštolek na balkonu domova
mládeže SOŠ Blatná, který byl znovu zahájen a v dubnu by už poštolky
měly sedět na vajíčkách. Během roku bude upřesněn i termín dalších akcí,
například říjnového festivalu ptactva nebo promítání fotograﬁí z přírody
Ugandy.
Za blatenské ochránce přírody Petr Pavlík
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A KTUALITY
Záchranná služba Blatná
oznamuje

Od 1. 3. 2011 se z organizačních
důvodů ruší telefonní číslo na Lékařskou službu první pomoci v Blatné
383 422 051.
Při zdravotních potížích volejte pouze

155

číslo
Služba první pomoci a Záchranná
služba jsou zachovány ve stejném
rozsahu.

Oprava chybného údaje
v článku O buzickém dvoře
(z min. čísla)

V minulém čísle BL v článku o buzickém
dvoře jsem chybně uvedl, že tento objekt bude
přebudován na Hospic.
Podle buzického starosty Václava Maňhala se
počítá pouze s vestavbou bytů. Samotný Hospic
by měl být v budoucnosti vystavěn od základů
v jiné lokalitě blízko Buzic.

PODĚKOVÁNÍ
Moc děkuji neznámému poctivému nálezci,
který dne 25. 2. vhodil do schránky Masarykovy
školy průkazku ČD na jméno Barbory Pavlíčkové
(ztratila ji cestou do kina). Paní ředitelka Šampalíková se postarala o další, donesla průkazku do
pokladny ČD a tam zjistili, že patří mé vnučce
(byla u mě na prázdninách). Telefon od pokladní
mi udělal moc velkou radost, jelikož jsme byli
uchráněni komplikací s opatřením nové, nedoufali
jsme, že se průkazka najde.
Dík patří všem, co se na vrácení průkazky
podíleli.
Marie Žofková, Blatná
M Ě S T S K Á P O L I C I E B L AT N Á
Zahradnická 171, 388 01 Blatná
tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321,
e-mail: m.policie@blatna.net
http://www.blatna.eu

Záchytné kotce městské policie
AKTUÁLNĚ
Dne 3. 4. 2011 byla
v Blatné nalezena fena
křížence, bílé barvy,
stáří cca 5 let. Společně
s fenou bylo i štěně
fenky křížence, černé
barvy, staří cca 4 měsíce. V současné době
jsou fenky umístěny
v záchytných kotcích
městské policie, a to v
objektu Čistírny odpadních vod Blatná.

V. Šavrda

ZOFI AM s.r.o. vás srdečně zve do nově
otevřené prodejny

Agrocentrum Blatná,
U Sladovny 671 (bývalá prodejna Agrozetu).
Prodej náhradních dílů na traktory a zemědělskou techniku všech značek,
ložiska, gufera, klínové řemeny, provázky,
síťovina, opotřebitelné náhradní díly
chovatelské potřeby včetně minerálů a výživových doplňků pro koně a jiná domácí zvířata
zahradní technika ALKO včetně záručního
i pozáručního servisu
ohradníkové systémy, napáječky, krmítka
tel. č.: 383 809 710
otevřeno: Po – Pá 7:00 – 16:00
mimo pracovní dobu nonstop mobil:
725 782 789
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Majiteli nebo případnému zájemci informace podají strážníci Městské policie Blatná tel.
383 423 467, 720 513 321 nebo 777 285 254.
Další informace rovněž na
http://www.kotce-blatna.estranky.cz
Městská policie Blatná

Základní škola J. A. Komenského v Blatné spolu se
Sdružením rady rodičů a přátel školy
vás srdečně zve na společnou akci

VELIKONOČNÍ
JARMARK
ve středu 13. dubna 2011
od 15.00 hod.
v budově ZŠ J.A.Komenského
v Blatné

APRÍLOVÉ POČASÍ – JSOU ČASY A NEČASY
Při staročeském dělení roku na dvě přirozená
období – LÉTO A ZIMU, byl právě duben pokládán za dobu, ve které zima deﬁnitivně ztrácí svou
vládu, ale ještě na sebe upozorňuje. Proto je tento
měsíc značná povětrnostní nestálost a proměnlivost – tzv. aprílové počasí.
- PŘESTO, ŽE DUBEN ČASTO SÍPÁ A VĚTREM DUJE, TEPLÉ DNY JIŽ PŘISLIBUJE.
- TŘEBAŽE DUBEN DOSTI DOBRÝ BYL,
PŘECI PASTÝŘOVI KLOBOUK ZASNĚŽIL.
- DUBEN LAŠKUJE, SEDLÁK ZA PLUHEM HUBUJE.
- COPAK BY TO BYLO ZA DUBEN, ABY
JARO NEVYVEDL APRÍLEM.
STAROČESKÉ VELIKONOCE „U SVATÉ
KATEŘINY“
Nezapomeňte, že náš velikonoční prodej
stále trvá. Přijďte si alespoň potěšit duši nebo
se inspirovat.
Pro ty, kteří milují tradice, upozorňujeme, že
mohou také navštívit některou z velikonočních
akcí v blízkém okolí:
- v neděli odpoledne 10.4. od 14.00 hodin probíhá VELIKONOČNÍ PRODEJ v Radomyšli
- v sobotu 16. 4. pak můžete navštívit hned
dva VELIKONOČNÍ JARMARKY, a to buď
v Muzeu v Rožmitále nebo na zámku v Blovicích.
Obě akce začínají od 10.00 a potrvají do 17.00
a 16.00 hod.
Náš tip na duben: Špalíček pohádek (ilustrovaný J. Trnkou)
Broučci od J. Karaﬁáta
VÍTÁNÍ JARA JARNÍM ÚKLIDEM
Slunečné dny nás lákají do přírody a zahrádek.
Při jarním úklidu nezapomeňte na třídění odpadu. Jistě si také všímáte, co různého odpadu do
přírody nepatří. Každým rokem když sejde sníh,
objevují se téměř na každém kroku plastové lahve
a jiné odpadky, které „někdo“ jen tak odhodil! Zdá
se to až nepochopitelné… Podaří se tento nešvar
někdy odstranit?
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Pohřební služba
města Blatná
Zemřelí, březen 2011
Anežka Ančičková, Blatná, nar. 1914
Věra Balková, Blatná, nar. 1927
Ladislav Hanzlík, Sedlice, nar. 1942
Zdeněk Barák, Dvorec, nar. 1933
Marie Šlajsová, Pacelice, nar. 1934
Ing. František Škoda, Záboří, nar. 1949
Ing. Jiří Kratochvíl, Mladý Smolivec, nar. 1946
Miloslav Koníček, Chobot, nar. 1940
Růžena Koblihová, Blatná, nar. 1927
Alois Benda, Hornosín, nar. 1952
František Hercik, Kasejovice 359, nar. 1951
Václav Potůček, Rakovice, nar. 1950
Jaroslav Šíp, Bezdědovice, nar. 1955
Marie Prímasová, Blatná, nar. 1913
Jana Švarcová, Sušice, nar. 1963

pokračovat ještě v dubnu a dále pak bude úklid
prováděn průběžně dle potřeby. Na tomto úseku
se zejména podílí zametací vůz a dočišťování je
prováděno ručně. Byly provedeny opravy dláždění chodníků, výtluků na komunikacích a dále pak
vyčištění a opravy uličních vpustí. V současnosti
je největší stavební akcí výstavba a oprava chodníku v ulici Böhmova od Sokolovny směrem ke
kuželně. Z této výstavby přikládáme fotograﬁe.
Dále se také Technické služby podílejí i na
kulturním rozvoji města, a to tím, že došlo k instalaci nového pomníku J. P. Hillemu, který je
umístěn u Městského muzea v místech, kde stojí
Socha svobody a bude odhalen v prvním týdnu
měsíce dubna. Z této instalace také přikládáme
fotograﬁi.
O činnostech prováděných na úsecích údržby
a rozvoje města Vás budeme i nadále průběžně
informovat.
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a výsadbu stromů. Na základě tohoto posudku
jsou postupně káceny nebezpečné, poškozené či
nestabilní stromy. K zachování charakteru areálu
hřbitova a mikroklimatu budou dosazovány stromy nové. Vzhledem k půdním a povětrnostním
podmínkám jsou doporučeny k výsadbě borovice
lesní či borovice černá, které jsou vhodné do
těchto podmínek. Níže přikládáme fotograﬁe
z provádění prací.

Údržba a rozvoj
města
V souvislosti s příchodem jara a tím i příznivého počasí pro provádění venkovních prací bychom
Vás rádi seznámili s činností Technických služeb
na úseku údržby, čištění a rozvoje města.
V měsíci březnu byly prováděny práce na
úklidu města po zimním období, které budou

Kácení dřevin na
novém hřbitově
Vážení občané,
rádi bychom Vás informovali o provedeném
kácení dřevin na novém hřbitově. V loňském
roce byl zpracován znalecký posudek - Odborné
posouzení zdravotního stavu stromů v areálu
krematoria, který slouží jako podklad pro kácení

DDM Blatná

Cykloturistický kroužek – Jezdíme po Brdech

V ulici Nad Vdovečkem
již kontejner na větve
nenajdete
Kvůli neukázněným občanům jsme byli
přinuceni ke stažení kontejneru na větve z ulice
Nad Vdovečkem. Několikrát byl v kontejneru
nevhodný obsah, v tom posledním šlo o cca 2 tuny
(!) zeminy a trávy, předtím jsme v kontejneru našli
plasty, nebo třeba králičí hnůj.
Kontejnery na větve budou v brzké době nahrazeny kontejnery na trávu, kontejner na trávu
bude umístěn i v ulici Nad Vdovečkem.





Naše cíle: Míšov, Padrťské rybníky, Jordán, Strašice, Dobřív, Nepomuk – Praha a cesty do nebe - tam a zpět.
Pěkné asfaltové cesty, příjemné stoupání a klesání, krásná
příroda.
Občerstvení vždy jen na Míšově - proto dostatek pití a jídla
vždy s sebou.
Akce:

sraz v 10.00 u hasičárny, návrat 16.00 - počet ujetých km - 30 – 50 - dle složení účastníků
Příští cykloturistická akce: 10.4.2011 - 17. 4. 2011 23.4.2011
Zájemci, přihlaste se telefonicky: 723235058 nebo v DDM
Blatná: 383422134, email:ddmblatna@iol.cz
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V Bezdědovicích oslavili
100. výročí svátku MDŽ
s bohatým programem
Slunné sobotní odpoledne 12.března 2011 se v Bezdědovicích proměnilo
v oslavu svátku všech žen. Byly pozvány do sálu zdejší restaurace na kulturní
akci, připravenou v rámci stého výročí Mezinárodního dne žen. Organizace
se ujal zdejší Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci se Základní uměleckou
školou v Blatné. Hlavním iniciátorem byl pan Radek Šimsa, který v současné
době vykonává i funkci předsedy Rodičovské rady při ZUŠ.
Žáci ZUŠ připravili pro tento sváteční den
pestrý program, ve kterém se představili Blatenští dudáci a několik sólistů, talentovaných dětí
místních občanů, které navštěvují blatenskou
,,zušku“. Nechyběla zde ani recitace básní žáků z
Bezdědovic. Zdejší ženy, matky, dcery i babičky
rády přijaly pozvání a zaplnily všechna místa
v sále. S potěšením vyslechly pásmo lidových
písní z jihozápadních Čech v podání omlazeného
souboru blatenských dudáků, který doplnili svou
účastí i vedoucí souboru Iveta Balková a ředitel
ZUŠ Martin Škanta. Zahráli a zazpívali i žáci,
kteří se zúčastnili letošní celostátní soutěže ZUŠ
ve hře na akordeon, kytaru, housle a klavír.
Příjemné odpoledne vyústilo v další večerní program, který zajistila
hudba pana Zdeňka Koubka z Blatné. Za zmínku stojí také humorná podvečerní vsuvka mladých bezdědovických hasičů, kteří v převlecích a parukách ztvárnili tanec Trnky brnky ze známé trilogie Zdeňka Trošky Slunce,
seno…Vystoupení vzbudilo u žen velký ohlas a dokonce byl zvolen nejlepší
tanečník z řad účinkujících.
Doufejme, že po vzoru bezdědovických hasičů se podaří podobné akce
uspořádat i v jiných obcích na blatensku.

V celostátní soutěži ZUŠ
si žáci umělecké školy vedli tradičně velmi úspěšně. Místního kola se
zúčastnili všichni žáci hrající na zmiňované nástroje. Z okresního kola, které
se uskutečnilo ve Strakonicích a Volyni si odnesli čtyři žáci 1. místa, čtyři
2. místa, tři 3. místa a dvě 1. místa s postupem do krajského kola. K nejlépe připraveným žákům na soutěž patřil žák Ondřej Šimsa, který hraje na
akordeon a stal se vítězem okresního kola s postupem do krajského kola.
Všechny přítomné posluchače přesvědčil, že v muzicírování nezapře své
rodiče. Skladby, kterými se prezentoval jako sólový hráč i v komorní hře se
spolužákem Jakubem Vonáškem předvedli vynikající výkony a suverénně
postoupili z okresního kola.
O týden později své dovednosti předvedl v krajském kole v Třeboni, kde
v silné konkurenci žáků hrajících na akordeon z celého Jihočeského kraje,
obsadil 1. místo s postupem do Ústředního kola celostátní soutěže, které se
uskuteční v Havířově. Přejme mu, aby se v soutěži zařadil mezi nejlepší
akordeonisty v republice. V komorní hře spolu s Jakubem Vonáškem, který
ho doprovázel na elektronické klávesové nástroje, získali v krajském kole
2. místo.
J. Š.

   
       
  
     



Více o besedách na www.vrbno-ubytovani.cz
e-mail hospoda.vrbno@seznam.cz

Sobota 9.4.2011 od 15,00 hod. v sále hospody ve Vrbně se
koná

velikonoční výstava

Velikonoční perníčky (prodej), jejich zdobení na přání
(kytičky, růžičky), reborn panenky, háčkování, doplňky pro
děti, korálkování, drátkování, pletení z papíru ( pletené slepičky, věnečky, košíčky apod.).
13.5. Po světě na kole s cestovatelem panem Šestákem
ze Sedlice

----------------------------------------------------------------------------------------Změna programu vyhrazena, pokud není uvedeno jinak, je vstupné
dobrovolné, občerstvení zajištěno. Rezervace míst a informace na tel.
724119332, nebo na www.vrbno-ubytovani.cz I vy si můžete náš sál
zadat pro svojí akci.
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Program na duben 2011
Pravidelný program

dopoledne:
PO: 8:30 - 11:30
od 9:00 Výtvarná dílnička pro děti
ÚT: 8:30 - 11:30
cvičení, říkadla a hry pro děti do 12 měsíců
ST: 8:30 - 11:30
program 9:00 – 11:00 (Vodnické tvoření, Kapříkova notička,
Rybičky, hejbejte se!)
ČT: 8:30 - 11:30
volná herna bez programu
odpoledne :
PO: 15.00 – 17.00 – volná herna (pro děti do 6 let)
ÚT: 14.30 – 15.30 – Šikovné ploutvičky
ST: 15.30– 16.15 – Zumba pro děti ve věku 4-7 let
PÁ: 16.00-17.00 – Cvičení pro těhotné
16.45 – 19.30 – Hubneme se STOBem

Program na pondělky a středy
11.4.13.4.18.4.20.4.27.4.-

Velikonoční věnec
Jarní zvířátka
Prstové barvy
Velikonoční dekorace
Slet čarodějnic

V době velikonočních prázdnin 21.4. a 22.4. je MC zavřeno.
- více na www.mckaprik.estranky.cz
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ZPRÁVY Z REGIONU

V Chlumu si udělali
stodvacetikilovou
radost
Chlum - Plácek cca kilometr od vesnice
Chlum doposud sloužil jako dějiště indiánských
dnů pro děti a zázemí pro závody malých motocyklů „Fichtl Cupu“. V sobotu 2. dubna přibylo ještě
něco navíc- historicky první obecní zabijačka!
K exekuci a nasycení žaludků všech přítomných,
kterých se tu během slunečného dopoledne a odpoledne shromáždilo na šest desítek, byl určen
stodvacetikilový pašík, kterého obec Chlum
zakoupila z chovu soukromého hospodáře pana
Šímy v Újezdu u Skaličan.
Aktéři zabijačky si počínali vskutku jako ostřílení „profíci“. „Čtyřnohý odsouzenec“ byl zpaciﬁkován tak bleskově, že si ani nestačil uvědomit
pravý stav věcí. Jako hlavní řezník se ujal následných prací Roman Šourek. „Dělám řezničinu už
nějakých patnáct let a za tu dobu mi pod rukama
prošly desítky prasat,“ vykládá Roman během
porcování, „Zvou si mně lidé i mimo Chlum. Ale
ono tohle není moje zaměstnání- nazval bych to
spíš koníčkem!“, zdůrazňuje.
Řeznické úkony velice zaujaly především
děti, které domácí zabijačku vesměs viděly poprvé. Přesně tak to bylo i u Michala Šimůnka:
„Je to moc zajímavé vidět všechno od začátku

až do konce. Líbí se mi to.
Pan Šourek i všichni ostatní,
co mu pomáhají, jsou moc
šikovní,“ svěřil se Michal se
svými dojmy.
U obecní zabijačky nechyběl ani živý hudební doprovod. Na kytary se tu hrály
vesměs country písničky. Na
svém tradičním místě byl
i stánek s občerstvením.
Chlumští strávili na planině za svou vsí nádherný den
se vším všudy a nikdo domů
nepospíchal. Vždyť by to byl
hřích!
V. Šavrda
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Oteveno:



sobota
Nedle

16.4.
17.4.

10.00 - 17.00 hod
10.00 - 17.00 hod
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Vážení rodiče,

Blatenská ryba s.r.o.

i v letošním roce se připravuje projekt „TÁBOROVÁ PŘÍPRAVKA“
zaměřený na malé děti a předškolní děti. Hlavním cílem projektu je pomoc
(zaměstnaným) rodičům, kteří nemají možnost o letních prázdninách (kdy bývají mateřské školky
uzavřeny) zajistit pro své děti hlídání, či chtějí svým dětem „dopřát“ program, který je trochu jiný,
než děti zažijí u své babičky a dědečka.
Jde o prázdninový týden (termín 25.7. – 30. 7. 2011), ve kterém současně probíhá i letní tábor pro
děti v RZ Lučkovice pořádaný též naším sdružením. Rodiče své děti mohou na místo přivézt v době
od 7.00 – do 8.15 hod a odpoledne si je
vyzvednout do 17-ti hodin (případně po
dohodě - individuálně).
Děti čeká převážně pobyt venku
- v přírodě: dopolední vycházky do lesa,
odpolední hry. Uvidí též, jak to vypadá
na „opravdovém“ táboře: zúčastní se táborového nástupu, zažijí návštěvu členů
dobrovolných hasičů… apod. Součástí
programu jsou i činnosti zaměřené na
kreativitu dětí(např. zdobení triček). Denní
režim je shodný s režimem v mateřské
školce. Polední klid děti tráví na karimatkách v herně, která je pro ně určena.
Stravování (svačina, oběd, svačina) jsou
Inka Veselá s táborovými benjamínky v lese.
zajištěny v táborové jídelně. O děti se
starají studentky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy – obor Učitelství pro mateřské školy. Přítomnost zdravotníka je zajištěna.
V předchozích letech projekt probíhal pod názvem „Letní táborová školka“ a u rodičů se setkával
s příznivým ohlasem. Věříme, že i letos tomu nebude jinak.
Kontakt na telef.čísle: 777267969 (Martina Vokatá), či e-mail: dolejsimlyn@volny.cz, další info
na www.mpaprsek
další výjezdní seminář v červnu a naši žáci se už
teď mohou těšit na říjnový prožitkový kurz, který
pro ně CEDU v rámci projektu připraví.
Mgr. Ludmila Růžičková

Školní parlament na ZŠ T. G. Masaryka
funguje už několik let. Má na starost organizaci
charitativních sbírek a celoškolních projektů, ale
především zastává nezbytnou funkci v komunikaci mezi žáky, učiteli a vedením školy. Na
konci loňského roku nás oslovil projekt Centra
pro demokratické učení (CEDU) - Žákovské
parlamenty S. O. S. Tento projekt je zaměřený na
metodickou podporu škol při práci se žákovskými
parlamenty. Hned jsme se přihlásili a po úspěšném absolvování výběrového řízení jsme se stali
pilotní školou reprezentující v tomto projektu jižní
Čechy. Doufáme, že účast v takovém projektu
nám přinese nejen očekávaný „vítr do plachet“,
ale také inspiraci, srovnání s ostatními školami
a nám i našim žákům bezesporu nenahraditelné
zkušenosti.
Ve dnech 10. – 12. března 2011 se v Rovečném
konal 1. výjezdní seminář projektu Žákovské parlamenty S. O. S. Zúčastnili se ho zástupci všech
šesti pilotních škol, a to vždy ve složení ředitel/
ka školy, koordinátor/ka školního parlamentu
a učitel/ka občanské výchovy. Za naši školu jsme
tedy vyrazili ve složení Mgr. Marie Šampalíková,
Mgr. Ludmila Růžičková a Mgr. Jaroslav Voříšek.
Seminář nám poskytl nejen náhled na to, jak bude
tento tříletý projekt probíhat a jaké budou jeho
dílčí části, ale zároveň odkryl i některá palčivá témata výchovy k občanství a demokracii a poskytl
nejedno téma k diskuzi. Náš tříčlenný tým čeká

AKCE
Od 28.3.2011 můžete v naší podnikové prodejně
nakoupit mražené zboží jednotlivě (většina sortimentu). Například :
RYBY:
Pangasius mražený 1kg 80%
69,-/kg
Pstruh mražený cca 400g
109,-/kg
Kapr bez kostí – jde to
195,-/kg
Kapr mražený půlený
119,-/kg
Rybí prsty obalené 250g
15,-/ks
UZENÉ:
Losos uzený
Tolstolobik uzený

18,00/10dkg
10,90/10dkg

MASO:
Kuřecí čtvrtě mr. 10kg
Kuřata na gril mr. cca 10kg
Kuřecí stehenní řízek 2kg
Kachna mražená cca 1.6kg/karton
Vepřová krkovice cca 2kg
Hovězí dršťky mražené 1kg

37,-/kg
39,-/kg
84,-/kg
55,50/kg
84,-/kg
66,-/kg

ZELENINA A OSTATNÍ:
Francouzská směs zeleniny 2,5kg
Country směs zeleniny 2,5kg
Zelenina do polévky 350g
Listové těsto mražené 400g
Jahody mražené 2.5kg
Švestky půlené 2.5kg
Koření citronový pepř

24,00/kg
34,00/kg
10,-/ks
12,90/ks
45,-/kg
30,-/kg
38,-/100g

Široký výběr zeleniny a dalšího mraženého zboží
dle denní nabídky za nejnižší možné ceny.
Akce platná do konce dubna 2011 nebo do vyprodání zásob.

Velikononí tvoivá dílna
v úterý 12. dubna od 20.00 hod. v hern
MC Kapík
- vyrobit si mžete velikononí dekorace
– velikononí vnec na stl i na dvee, zajíce ze slámy
…
- pineste si s sebou tavnou pistoli, vlasec, vyfouknutá vajíka (mohou být i
nabarvená), stuhy, umlé kvtiny, velikononí dekorace …
- poplatek za ostatní materiál 30,- K
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K ULTURNÍ KALENDÁR
Úterý 12. dubna - zámek 19,00 hod.
Závěrečný koncert KPH

SHADOW QUARTET
& semiﬁnalisté Talentmánie

Štěpán Švestka – violoncello
Michal Franta – kontrabas
Ondřej Plhal – housle
Marek Švestka – akordeon
Tato naprosto jedinečná formace hudebníků
vznikla ke konci 90. let. Za posledních pět let
působení Shadow Quartetu na hudební scéně
jsou nepřehlédnutelná vystoupení s umělci jako
např. Zuzana Norisová, Jiří Korn, Janek Ledecký, Lenka Filipová a další. Asi k největším
úspěchům těchto vynalézavých hudebníků patří
zápis do Guinessovy knihy rekordů skladby N. A.
Rimského-Korsakova, „Let čmeláka“. V širokém
repertoáru této kapely dále nechybí hudba ﬁlmová, muzikálová a populární.

Klec bláznů se v sedmdesátých letech stala
nejúspěšnější francouzskou divadelní komedií,
podle níž byl o dva roky později natočen ﬁlm.
Ten byl pak ve třech kategoriích nominován na
Oskara, vyhrál Zlatý glóbus a jeden z hlavních
představitelů získal Césara a Donattelovu cenu.
Hrají: Ernesto Čekan, Tomáš Racek, Ondřej Brzobohatý, Radoslav Brzobohatý, Hana
Gregorová, Kateřina Velebová, Paul American,
Antonín Hardt, Antonín Duchoslav, Pavlína
Mourková aj.
Předprodej vstupenek na odd. kultury
Neděle 24. dubna – sokolovna 19,00 hod.

NAŠI FURIANTI

Představení u příležitosti 160. výročí založení
SDO v Blatné
Předprodej vstupenek v Knihkupectví
Středa 27. dubna – sál ZUŠ 10,00 hod.

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ŽÁKŮ ZUŠ - pro školy
Čtvrtek 28. dubna – sál ZUŠ 17,00 hod.

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ŽÁKŮ ZUŠ - pro veřejnost
Pátek 29. dubna – sokolovna 8,30 a 10,0 hod.
/pro školy/

SALVE CARITAS – SALVE
VITA

Středa 20. dubna – sokolovna 9,00 a 10,15 hod.
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila

Vystoupení zdravotně handicapovaných
hudebníků

ČERT A KÁČA

Představení pro MŠ a I. st. ZŠ
Čtvrtek 21. dubna – sokolovna 19,00 hod.
Divadlo Radka Brzobohatého

KLEC BLÁZNŮ

je skvělá divadelní hra francouzského dramatika Jeana Poireta. Příběh se odehrává na
slunném pobřeží Saint-Tropez, v malém nočním
klubu jménem Klec bláznů. Každý večer se zde
odehrává okázalá travesti show. Její hvězdou
s pomalu slábnoucím leskem je Albín. Už dvacet
let žije s Georgesem, jehož syn se chce zasnoubit
s dcerou poslance, který svou kariéru postavil
na hlásání řádů a morálky. Maminka s tatínkem,
které ve skutečnosti tvoří Albín a Georges, musí
před rodiči snoubenky nastolit zdání „normálnosti“ a nezpochybnitelné morálky.

Pozvánky:
Základní škola J. A. Komenského spolu se
SRPDŠ Vás srdečně zve na

VELIKONOČNÍ JARMARK

dne 13. dubna od 15,00 hod.
Na programu jsou ukázky zdobení velikonočních perníčků, výroba dekorací, možnost vlastní
výroby drobných dárků.
Základní škola T. G. Masaryka ve spolupráci
se SRPDŠ zve širokou veřejnost na

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU

která se koná 14. – 15. dubna od 9,00 do
16,00 hod.
Výstava bude zahájena 14. 4. v 9,00 hod.
vystoupením žáků 1.B a děvčat z kytarového
kroužku. Možnost zakoupení velikonočních
výrobků.
Výstavy:
Úterý 19. dubna – Městské muzeum 15,00
hod.
Vernisáž výstavy

PŘÍRODA BLATENSKA
– Když neživé, ožívá

Výstava potrvá do 30. června
Otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12, 13
– 16 hod.
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Program kina na
duben 2011
Středa 13.4. v 19:00 hod.
Drama ČR 2010, 98 minut

Nevinnost

/Bontonﬁlm /
Cesta z vrcholu na absolutní dno může být
velmi rychlá. Někdy stačí jediná věta a všechno,
co jste dosud budovali, se zhroutí jako domeček
z karet. Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel
čelí obvinění z velmi těžkého zločinu. Ze dne na
den vyměnil dobrou adresu za celu ve vazební
věznici, odkud se nevina prokazuje hodně těžko,
zvlášť když protistraně pomáhá člověk, který
může být motivován osobní pomstou. ..
Vstupné 65 Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Pátek 15.4. ve 20:00 hod.
Drama USA/VB 2011, 93 minut, s titulky

127 hodin

/Bontonﬁlm /
Jedné páteční noci v dubnu 2003 se 26-letý
Aron Ralston vydal do Utahu, aby zde strávil
víkend lezením po odlehlých skalách národního
parku Canyonlands. O šest dnů později se znenadání zjevil v civilizaci, bohatší o neuvěřitelný
příběh a chudší o pravou ruku.
Vstupné 60 Kč

Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 20.4. v 19:00 hod.
Muzikál, drama USA 2011, 116 minut, s titulky

Varieté
/Falcon /
The Burlesque Lounge má dny své slávy za sebou. Tess, tanečnice v důchodu a majitelka tohoto
místa, bojuje, aby udržela chátrající divadlo při
životě, čelí všem druhům ﬁnančních i uměleckých
výzev. Vypadá to, že díky tomu, jak členy herecké
společnosti rozptylují jejich osobní problémy
a díky hrozbě v podobě nabídky bohatého obchodníka, který chce koupit od Tess tohle místo,
se dobré časy z klubu nadobro vytratily…
Vstupné 70 Kč

Mládeži přístupno

Středa 27.4. v 17:30 hod.
Animovaná ČR 2010, 75 minut

FIMFÁRUM - do třetice
všeho dobrého

/Bioscop /
Ve třetím Fimfáru pohádky poprvé spojuje
i doba, ve které se odehrávají. Jde o polovinu
20. století, dobu vlastně nedávno minulou, která
má ještě řadu pamětníků, ale zároveň již svůj
sentiment a nostalgii.
Vstupné 80 Kč

Mládeži přístupno

Pátek 29.4. ve 20:00 hod.
Akční, sci-ﬁ USA 2011, 112 minut, s titulky

Světová invaze
/Falcon /
Po mnoho let byly zaznamenány případy
pozorování UFO po celém světě – Buenos Aires,
Soul, Francie, Německo, Čína. Ale v roce 2011
se to, co kdysi bylo jen pozorováními, stane hroznou realitou, když je země napadena neznámými
silami. Jak lidé všude na světě přihlížejí tomu, že
jsou dobývána největší města, tak se Los Angeles
stane poslední výspou lidstva ….
Vstupné 70 Kč

Mládeži do 12 let nevhodné
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S PORT
Na zahájení cyklistické sezóny
v Sedlici se letos objevilo po
dvaceti letech i historické kolo
Sedlice - Pořadatelům 21. ročníku „Zahájení cyklistické sezóny- Memoriálu Miroslava Krejčího, Stanislava Říhy a Christiana Battaglii“ v Sedlici
letos všechno pěkně „hrálo do karet“. Počasí bylo přímo ukázkové, jako
kdyby si ho starosta města Ing. Jiří Rod u nebeského „ministra počasí“
předplatil. Tomu také odpovídala rekordní účast- na startu u místní sokolovny
se shromáždilo minimálně sto dvacet cyklistů a cyklistek všech věkových
kategorií a obou pohlaví. A nešlo zdaleka jen o kolaře z blatenského regionu - pietní jízdu po okruhu dlouhém 23 kilometrů na počest tří zmíněných
průkopníků cyklistiky a vychovatelů a trenérů mladých sportovních talentů
absolvovali jezdci až od Českých
Budějovic, Jindřichova Hradce,
Nové Cerekve, dále pak z Protivína, Písku, Strakonic, Volyně atd.
Tradičně se jelo po trase legendárního závodu z roku 1951 Sedlice
- Hněvkov - Pacelice - Škvořetice
- Dol - Mužetice a zpět, který se
vyznačuje náročnými asfaltovými
„ střechami“, kde nejeden cyklista
ztratí nejen humor, ale i plíce.
Shodou šťastných okolností se
oprášený cyklistický závod, který
měl letos šedesáté jubileum, stal
středem zájmu jihočeské regionální
televizní stanice, jejíž zaměstnanci
přijeli do Sedlice natočit o této
významné sportovní akci dokument. Aby ke stoprocentní dokonalosti nechybělo vůbec nic, doplnil letos
peloton poprvé za dvacet let cyklista na vysokém historickém kole, tzv.
Kohoutovce.
Majitel unikátního stroje Erik Pirošuk /31 let/ z Českých Budějovic se věnuje tomuto hobby třetím rokem. „Kohoutovku jsem si objednal na zakázku
u odborného podnikatele pana Měsíčka z Čeložnic,“ vysvětluje štíhlý, sympatický muž v dobovém oblečení, „Přišla mně, bratru, na nějakých 60 000
korun.“ Posvátný respekt před obřím kolem Erik Pirošuk smetává jako domeček z karet: „Člověk se na tom učí úplně normálně, jako na klasickém kole.
Není to zas takové umění. U mně se to dneska má dokonce už tak, že bych
si spíš ublížil na obyčejném velocipedu. Úplně jsem totiž odvykl normální
velikosti, jezdím pořád na kohoutovce. Tohle vysoké kolo má řadu výhod,
například nepíchnu duši.“ Jak se na tom maxikostitřasu vyjíždí kopce? „Dá
se to, ale jak který. Do velkých vrchů kolo vyvádím, dolů ho musím někdy
svádět, ale nikterak se za to nestydím, to už patří k věci,“ říká cyklista „z jiné
doby“. Nutno zdůraznit, že při letošním zahájení sezóny si vedl velice zdatně.
I když cílem projel jako poslední, dočkal se od kolegů na dvoře hasičské
zbrojnice velkých sympatií a bouřlivého potlesku. Na notně rozbité cesty si
nikterak nestěžoval: „Nic si z toho nedělejte, v okolí Českých Budějovic to
nevypadá lépe,“ utěšoval už v pozici stojmo sedlického starostu.
Cyklistická akce v Sedlici měla tentokrát i svoji závodní hvězdu - osmnáctiletého Jakuba Říhu z Písku, čtyřnásobného mistra republiky ve fourcrossu
a bronzového reprezentanta z Mistrovství světa v Austrálii roku 2009 v téže
disciplíně. Jinak člena blatenského sportovního klubu SCV Blatná, které tady
mělo širší zastoupení a které zahájení sezóny spolupořádá společně s městem
Sedlice. Jakub Říha se v Sedlici ocitl poprvé: „Původně jsem měl na celý
víkend odcestovat na Evropský pohár do Belgie, ale protože se necítím po
zdravotní stránce úplně OK, přijel jsem místo toho posílit náš tým. Nemám
žádné ambice, ale pochopitelně se budu snažit dosáhnout kvalitního výsledku.
Cítím se tu jako ryba ve vodě, vládne tu příjemná a přátelská atmosféra a mám
radost z tak velké sešlosti cyklistů. Jak snáším velké kopce? Pravda je, že
jsem tělem a duší fourdcrosař a fourdcross je hlavně o rychlosti a kratších
vzdálenostech, ale jelikož trénuju i na silničním a horském kole, myslím, že
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to zvládnu,“ uvádí mladá naděje
vrcholového sportu.
Že se dá pěstovat pohyb na
čerstvém vzduchu v každém
věku, názorně v Sedlici dokázali manželé Veselí ze Studené,
okres Jindřichův Hradec. Panu
Gabrielovi je 72 let, paní Libuši
71 let. „Rekreační cyklistiku
provozujeme od roku 1994, kdy
jsem prodělal operaci srdce,“
podotýká pan Gabriel, „Samozřejmě s přibývajícími léty toho
najezdíme méně, ale pořád si
držíme denní objem okolo padesáti kilometrů.“ Paní Libuše je
aktivní členka pracovní skupiny
Nadace Jihočeské cyklostezky
se sídlem v Českých BudějoviV popředí jezdec z SCV Blatná O. Šejvl
cích, která přiděluje dotace pro
a J. Pudil.
cykloturistické podniky v rámci
kraje. Hlavním sponzorem celého projektu je ETE- Jaderná elektrárna
Temelín. Z těchto prostředků byla letos podpořena i akce v Sedlici. „Letos
jsme tady v Sedlici poprvé,“ říká paní Libuše, „Přilákalo nás sem zejména
jméno bratronického barona Christiana Battaglii, který byl na cyklistickém
poli vynikající osobností a jak zřejmo, i osobností nesmrtelnou. My jinak
objíždíme s nadšením všechny podobné podniky.“
I když má celá akce charakter cykloturistické, vzpomínkové vyjížďky,
jedinci se závodní krví v těle si to pravidelně rozdávají mezi sebou naostro.
Právě proto se nejlepším „rafanům“ udílejí poháry z rukou starosty města.
V mužské kategorii byl letos nejrychlejší Václav Kašák z Hoštic u Volyně
s časem 31 minut. Druhý pohár si po právu odnesl domů Marek Vávra
z Volyně, do třetice se nadělovalo Martinu Machovi ze Strakonic. Mezi
ženami kralovala Jana Žáková z Řepice, v závěsu za ní zůstala Zdeňka
Čizinská ze Strakonic. Třetí pohár předal starosta ing. Jiří Rod Martině
Křečkové z Blatné.
Jako zasloužilí veteránští cyklisté byli oceněni František Barcal ze Sedlice, František Haidecker ze Sedlice a přímý aktér závodu z roku 1951 Jan
Veselý také ze Sedlice. Jan Veselý nebyl jen aktérem - on tehdy před šedesáti
lety dokonce vyhrál. „Odměnili mě tehdy poukazem na závodní kolo favorit.
A favorit - to byl tehdy luxus, nedostatkové zboží! Musel jsem si pro něj jet
až do Plzně,“ vzpomíná Jan Veselý. Vyjížďku v celé výměře absolvovala
i školačka Šárka Herrmannová z Českých Budějovic.
Nemine snad rok, aby na „zakletém místě“ před osadou Pacelice neměl
někdo defekt. I letos si tohle místo vybralo svou daň. A zrovna u jednoho
ze závodníků SCV Blatná Petra Kohela ze Strakonic. „Ztratil jsem tak
dobrou pozici a potom už jel jen na pohodu. Škoda!,“ povzdychl si v cílové
rovince Petr. Ostatní „escéváci“ dojeli vesměs na předních místech. Nejlépe
si s náročnou trasou poradil Ondřej Hulač z Buzic, který se dostal do cíle
jako čtvrtý.
Letošní 21. ročník Memoriálu Miroslava Krejčího, Stanislava Říhy
a Christiana Battaglii byl bezpochyby tím nejvydařenějším v celé historii.
Příští rok by mohlo být ještě lépe, protože se chystá rekonstrukce silnice
na většině okruhu.
Vladimír Šavrda

Úspěchy blatenského juda
na turnaji v Čimelicích
V sobotu 15. března se oddíl judo Blatná vypravil na již tradiční turnaj
v Čimelicích. Místní oddíl ve spolupráci s oddílem juda SKP Písek již po
několikáté v podstatě otevírají (po zimní přestávce) sezonu judistických
turnajů. Z tohoto důvodu je účast na tomto turnaji veliká. I letos sem dorazily
oddíly z blízkého i vzdálenějšího okolí. Ani v konkurenci borců z pražských
klubů jsme se však neztratili. Naopak. Blatná byla vidět. Celkem čtyřikrát
stáli blatenští závodníci na bedně, z toho dvakrát na stupni nejvyšším (2x
1. místo) a dvakrát na stupni o trochu nižším (2x 2. místo).
(pokr. na str. 10)

Číslo 6 / strana 10

Blatná 8. dubna 2011

Ročník 22 (32)

Úspěchy blatenského juda..... (pokr ze str. 9)

Pavel Urban - 2. místo.
Adam Žihla - 1. místo.

V kategorii mláďata ve váze do 35 kg bojoval Jan Podlešák. Jeho počínání bylo suverénní. 4 zápasy = 4 výhry. Jen jeden závodník s Honzou svedl
docela vyrovnaný souboj, ale i přes jeho dobrý výkon prohrál před časovým
limitem. Proto blatenský borec zaslouženě obsadil 1. místo.
Ve hmotnostní kategorii do 42 kg jsme měli zastoupení v podobě Pavla
Urbana. Pavel procházel souboji vítězně. Jednoho soupeře porazil dokonce
tak rychle, že se nestačil ani rozeběhnout fotoaparát (souboj skončil po třech
vteřinách). Narazil až v souboji o první místo. Tento zápas proti hodně defenzivnímu stylu soupeře nezvládl a obsadil tak celkově 2. místo.
V kategorii mladší žáci ve váze do 42 kg zápasil Miloš Franc. V této váze
se sešla hodně velká konkurence borců. Miloš však předvedl takový výkon,
že se před ním musela sklonit většina jeho soupeřů. Z 5 zápasů prohrál pouze
jediný. Přemožitele našel až v posledním zápase. Z tohoto důvodu skončil
celkově na 2. místě.
Ve váze do 55 kg bojoval Adam Žihla. Adam byl na závody velmi
natěšen, protože kvůli zranění musel vynechat půl roku tréninků. S velkou
energií se vrhl na prvního soupeře, který dlouho takovému náporu neodolal
a prohrál. Stejně si Adam vedl i v dalším utkání. Poslední utkání však nabídlo
vyrovnaný souboj, ze kterého přeci jenom vyšel náš závodník vítězně. Při
předávání medailí si tak mohl užít své chvíle slávy na stupni nejvyšším,
tedy na 1. místě.
Oddíl juda děkuje rodičům, kteří ve svém volném čase zajistili dopravu
na turnaj.
Více informací o oddíle juda v Blatné a o Sokolu Blatná na www.tjsokolblatna.cz, o DDM Blatná na www.ddmblatna.cz.
Lukáš Kocourek

BLATENSKÝ DŘEVÁK 2011
Volejbalový oddíl Dřeváci TJ Sokol Blatná uspořádal v sobotu 2.4.2011
šestý ročník Blatenského Dřeváka. Šest zúčastněných týmů se utkalo systémem každý s každým na dva vítězné sety. Již úvodní zápasy naznačily,
že půjde o velmi napínavé a vyrovnané souboje. Turnaj se proto protáhl až
do pozdního večera.
Vítězem letošního ročníku se stalo družstvo Freeway z Rožmitálu, které
prošlo celým turnajem bez porážky a po dvou letech si znovu odvezlo putovní
pohár. Na stříbrné příčce se umístil tým Radomyšle a třetí pozici obsadili
loňští vítězové z Hvožďan. Domácí Dřeváci skončili čtvrtí, přestože měli
o výhru více než Hvožďany a svého konkurenta v přímém souboji porazili.
Celkově však měli menší bodový zisk, a proto na ně zbyla nepopulární
bramborová medaile. Druhý tým Dřeváků byl pátý a šestí skončili volejbalisté TJ Sokol.
Všichni účastníci si zahráli kvalitní volejbal, obdrželi věcné ceny a již
se zajisté těší na další ročník turnaje. Ještě předtím se však volejbaloví nadšenci sejdou v Blatné první srpnovou sobotu, kdy Dřeváci pořádají tradiční
Blatenské prase.
Za sponzorské dary do turnaje patří poděkování Blatenské rybě.
Konečné pořadí:
1. Freeway Rožmitál
2. Radomyšl
3. Mrkve Hvožďany
4. Dřeváčci TJ Sokol Blatná
5. Dřeváci TJ Sokol Blatná
6. TJ Sokol Blatná
www.tjsokolblatna.cz

Jan Podlešák - 1. místo.

Miloš Franc - 2. místo.
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TJ BLATNÁ – ODDÍL KUŽELEK
POÁDÁ
JARNÍ TURNAJ NEREGISTROVANÝCH
HRÁ V KUŽELKÁCH 2011
Termín konání:

26. dubna 2011 – 13. kvtna ledna 2011
Vždy od 16.00 do 20.00 hodin.

Místo konání:

TYDRÁHOVÁ kuželna TJ Blatná

Zpsob hry:

startují tylenná družstva v disciplín 4x60 hod sdružených

Startovné:

startovné iní 400,- k za družstvo.

Pihlášky:

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

Podmínka:

VSTUP POUZE V ISTÉ SPORTOVNÍ OBUVI SE
SVTLOU PODRÁŽKOU!!!
ÍNY NEJSOU PÍPUSTNÉ !!!

editel turnaje:

Svaina Zdenk

Oberstvení:

zajištno v bžném rozsahu na kuželn

Poznámka:

každé družstvo je povinno ped zahájením hry nahlásit pevnou
sestavu družstva

Poznámka:

TOHOTO TURNAJE SE MŽOU ÚASTNIT HRÁI
LIGY NEREGISTROVANÝCH !!!
ODDÍL KUŽELEK TJ BLATNÁ VÁS SRDEN ZVE

A TEŠÍ SE NA VAŠÍ ÚAST !!!
KAŽDÝ Z HRÁ STARTUJE NA VLASTNÍ NEBEZPEÍ

Jak se říká ,,nejlepší na konec,, nenajde
tentokrát uplatnění, protože Vám představíme
absolutního nováčka ve Světě motokrosu!
Emil Vyskočil není určitě žádný sportovní
zelenáč, o čemž svědčí jeho dlouhá tenisová kariera za hranicemi naší vlasti, ale intenzivní ﬂirt
s motokrosovým sportem určitě překvapil širokou
sportovní veřejnost! Na začátku této motokrosové
story byl opět prezident Čezetníku, který hned
poznal , jaký potenciál se v tomto věčném mladíkovi skrývá! Samozřejmě, že první motokrosová
sezona bude pro Emila sbíráním zkušeností! Má
velkou morální podporu ostatních členů Čezetníku, kteří dobře vědí, že jejich team by bez Emila
nebyl teamem! Technická zdatnost tohoto jezdce
se podle Albína Veselého rovná téměř nule, ale
jsou zde jiné kvality jako například nezlomný optimismus a snaha něco nového se přiučit! V týmu
zastává funkci tiskového mluvčího, což vzhledem
již k zmíněné technické zdatnosti je funkce zcela
adekvátní! Emil bude sezonu 2011 jezdit na ČZ
250 ccm veterán Classic -Model Mája! První start
je naplánovaný na 24. dubna v Žáru a kdo má rád
cirkus, tak by si neměl nechat tuto atrakci ujít!
Team Čezetník

žáci mladší
Blatná : Slavia Č.B.
žáci starší
Blatná : Slavia Č.B.
dorost mladší
Slavia Č.B. : Blatná
dorost starší
Slavia Č.B. : Blatná
muži „A“
Olešník : Blatná
muži „B“
Blatná „B“ : Bavorov
Ženy
Blatná : Inferno

1:0(0:0)
4:1(2:0)
2:2(2:1)
2:0(2:0)
3:0(1:0)
1:0(0:0)
4:1

První ročník ligy neregistrovaných
hráčů v kuželkách v Blatné

NA JARNÍ TURNAJ NEREGISTROVANÝCH HRÁ 2011

Čezetník Blatná se
představuje!

Výsledky
víkendových zápasů

Čezetník Blatná se
představuje!

Dnes Vám představíme dalšího jezdce našeho
týmu, který propůjčuje Čezetníku punc mezinárodního týmu! Je jím Lars Hayn ze Spolkové republiky Německo! Tento 35 let mladý jezdec, není
určitě žádným nováčkem na motokrosovém nebi!
Již v útlém dětsví začal sbírat na Yamaha 50 ccm
své první motokrosové zkušenosti! Postupem času
a výkonnostních skoků se propracoval do třídy
380 ccm, kde jezdil na stroji KTM! Závody absolvoval, především v Německu! Díky rodinnému
vztahu k tiskovému mluvčímu Čezetniku, nebylo
těžké tohoto mladého a angažovaného jezdce
získat do našeho týmu! Díky pracovnímu vytížení
nebude Lars startovat na všech motokrossových
podnicích! Přejeme Larsovi hodně úspěchů a aby
se mezi námi cítil jako doma!
Emil Vyskočil - Čezetník Blatná

26. března 2011 bylo odehráno poslední 22. kolo
prvního ročníku ligy neregistrovaných hráčů na
kuželně TJ Blatná, kterého se zúčastnilo celkem 12
družstev a průběh ligy zajišťoval oddíl kuželek. Od
poloviny září 2010 proti sobě hrála čtyřčlenná družstva
systémem každý s každým, podzim 2010 a jaro 2011
na 4x60 HS. Do soutěže se celkově zapojilo 81 hráčů,
z kterých bylo nakonec hodnoceno 55 hráčů a hráček,
kteří odehráli alespoň 11 utkání.
Zápasy se hrály zpravidla ve středu a v pátek po
mistrovských utkáních Okresního přeboru a Krajského
přeboru II. Hned od prvních kol všechny překvapil přístup všech zúčastněných, kdy se srovnávaly výsledky
a určovala strategie na zápas se soupeřem v dalším
kole. Velké nasazení měli i fanoušci jednotlivých družstev, kdy to někteří s hlučností až přeháněli. Zpočátku
vše vycházelo družstvu Policie, která vyhrála prvních
devět kol. Pak se zhoršila výkonnost jejich nejlepšího
hráče Pavla Srpa a začala body také ztrácet. Postupně
se na ni dotáhla družstva Rakomary a Městského úřadu
Blatná a v závěru se hodně dařilo družstvu Bi Esse CZ.
O titulu nakonec Rakomara rozhodla v předposledním
kole právě s Policií, kdy vyhrála jednoznačně 6:0.
V posledním kole v předposledním zápase soutěže se
ještě bojovalo o druhé a třetí místo, kdy se přímo utkala
Policie s Městským úřadem Blatná. Policie přes prohru
2:4 druhé místo nakonec uhájila. Poslední utkání hrála
Rakomara se Staďáky, které jednoznačně ovládla.
Poslední kolo ještě ozdobil Václav Cheníček z Blatenských strojíren rekordem soutěže 270 kuželek.
Po posledním odehraném utkání a zpracování
výsledků bylo provedeno předání pohárů. První ročník vyhrála v družstvech RAKOMARA (Z. Rataj,
P. Rataj, P. Mařík, R. Kopáček, P. Týma, L. Čadek,
V. Bulka, R. Uldrich), druhá skončila POLICIE (Z.
Majer, P. Rádr, J. Thorovský, F. Voneš, P. Srp) a na
třetím místě MĚSTSKÝ ÚŘAD BLATNÁ (J. Čaloun, P. Jahoda, P. Korous, V. Cheníček, M. Dolejš,
B. Navrátil, J. Šlehofer, J. Hosperger).
Mezi jednotlivci pak zvítězil Jiří Čaloun průměr
232,3 kuželek (Městský úřad Blatná), 2. místo Václav
Cheníček - 231,6 kuželek (Blatenské strojírny) a 3.
místo Zdeněk Rataj - 221,8 kuželek (Rakomara).
Se soutěží se bohužel musejí rozloučit dvě poslední
družstva STAĎÁCI a KŽB, která budou nahrazena ze
srpnového turnaje neregistrovaných, kterého se mohou
samozřejmě zúčastnit. Všichni se již na další ročník
těší. Určitě bude zajímavý a napínavý.
(Další výsledky v příštím čísle).
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slavnostního pøedávání cen se zúèastní

Roman Vonášek
/TJ Blatná, Sparta Praha,
KSC Lokeren, Reprezentace ÈR/

Tip na víkend
Vážení příznivci automobilového sportu. Dovoluji si vás informovat
o jedné motoristické akci, která proběhne tento pátek a sobotu. Jedná se již
o 46. ročník Mogul Rallye Šumava Klatovy.
Samotný start rally proběhne v 16:15 hodin na náměstí Míru Klatovy,
cíl je o den později na stejném místě. Proto motorističtí fanoušci - neseďte
doma u televize nebo počitače. Udělejte si výlet a přijeďte podpořit startující
posádky na tratě rychlostních zkoušek nebo se podívat na práci mechaniků
v servisní zóně. Rallye Šumava je vždy moc pěkný a zároven náročný závod
jak pro posádku tak pro závodní automobily. Případným zájemcům o tuto
super motoristickou akci uvádím odkaz na internetové stránky, kde jsou
veškeré informace k této soutěži včetně časového harmonogramu, startujících
posádek, map rychlostních zkoušek (včetně atraktivních diváckých míst)
a případně aktuálních výsledků http://www.autosport.cz
(kolonka nahoře - Mogul Šumava Rallye Klatovy).
Vaněk Petr

Duben 2011
Šmidingerova knihovna a ČSOP
zvou dospělé i děti:
- po celý měsíc na průběžně obměňovanou výstavku jarních květin
v půjčovně pro děti a dospělé na pobočce ŠK Za Parkem (Husova 380).
Otevírací doba na pobočce: PO a ČT 13 - 18, ST 8 - 12. Při poznávání
druhů si lze vypůjčit příslušnou literaturu nebo si i nechat poradit.
- v sobotu 9.4. na přírodovědný výlet (15 km). Sraz v 6.55 před
nádražím ČD, v 7.07 jede vlak do Bavorova (s přesedáním). Po zpevněných cestách půjdeme do Dubu u Prachatic (zámek, výstava malířů
Šumavy a velikonočních perníčků) a přes les do Strunkovic n. Blanicí.
Vlak odtud jede každé 2 hodiny, např. v 15.50.
- na páteční schůzky kroužku MOPíků a jejich přátel (chodit může kdokoliv, i bez dítěte, protože program je přizpůsoben jak dětem, tak dospělým). 1.4., 15.4. a 29.4. (v liché týdny)
bude sraz v 16.00 před hradem u CIAO, 8.4. u altánu v parku.
1.4. půjdeme ke Švandově lípě, povíme si nejznámější strakonické
pověsti a ukážeme si pletení pomlázek, 8.4. se podíváme ke gymnáziu
na zajímavý strom - oskeruši (vysazenou členy ČSOP) a naučíme se
nové jarní básničky, 15.4. budeme zdobit kraslice rozehřátým voskem,
29.4. půjdeme na Podskalí hrát kuličky a vyčistit studánku Skleněnku.
Více na www.csop-strakonice.net
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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
12.15-17.00
Středa
8.00-11.30
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
Příklady sazeb SPOROPOV pro rok 2011
osobní automobil do 1000 cm3 včetně
nad 1000 cm3 do 1250 cm3 včetně
nad 1250 cm3 do 1350 cm3 včetně
nad 1350 cm3 do 1650 cm3 včetně
nad 1650 cm3 do 1850 cm3 včetně
nad 1850 cm3 do 2000 cm3 včetně
nad 2000 cm3 do 2500 cm3 včetně
nad 2500 cm3
motocykl do 50 cm3 včetně
nad 50 cm3 do 350 cm3
nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně
nad 500 cm3
nákl. automobil do celk. hmotnosti 3500 kg včetně
od celk. hmotnosti 3500 kg do 12000 kg včetně
traktor, kterému se přiděluje RZ (SPZ)
starší vozidla – do roku výroby 1975

www.cpp.cz
od 883,- Kč
od 1081,- Kč
od 1298,- Kč
od 1564,- Kč
od 1915,- Kč
od 2380,- Kč
od 2814,- Kč
od 3553,- Kč
od 107,- Kč
od 211,- Kč
od 519,- Kč
od 748,- Kč
od 2948,- Kč
od 4469,- Kč
od 388,- Kč
od 46,- 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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KRMIVA MAŠEK

TRUHLÁŘSTVÍ



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

NEJNIŽŠÍ CENY

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

► ke kuchyni nad 30 000,- bez DPH
varná deska ZDARMA
► k vestavné skříni 4 ks výsuvný koš
ZDARMA
► olepování ABS hran do tl. 2 mm

tel.776 11 88 15

�383423982; 736767624
prodejna v areálu sila Blatná

Ročník 22 (32)

JAN HORNÁT
- lakýrnické práce - nátěry
oken, dveří ...
- malování, nátěry fasád
mob. 604 735 883
tel. 383 422 697 večer

Dne 15. 4. 2011

se v prodejně KUCHYŇKA - vedle
Beránka uskuteční akce

VAŘENÍ NA ČESKÉM
TITANOVÉM NÁDOBÍ

SLEVA 33 % ke každému kusu
3 kg prac. prášku ZDARMA

Mob.: 773 605 203

Te l . : 3 8 0 4 2 3 6 3 4
mobil: 607 760 407

TEPELNÁ ERPADLA
TOPENÍ

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

Kancelá – Sadová 308, Blatná
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St�ední odborné u�ilišt�

BLATNÁ

U Sladovny 671
388 16 Blatná
Nabízíme provedení t�chto prací:

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

Prodám byt 2 +1 družstevní 62 m2 klidná lokalita,
částečná rekonstrukce
- plastová okna

tel.608 939373

Prodám byt 3+1 s balkonem v osobním vlastnictví
lokalita U čertova kamenne, po rekonstrukci:

tel.: 608 939373

u ubytovny Tesla Blatná

��veškerou diagnostiku, se�ízení
a opravy osobních a užitkových
automobil� v�etn� kontroly
a se�ízení geometrie podvozku
novou 3D diagnostikou
��servis klimatizací vozidel
��m��ení emisí zážehových
i vzn�tových motor� v�etn� p�ípravy
vozidel na technickou kontrolu
��opravy traktor� a zem�d�lské
techniky
��základní kurzy sva�ování,
doškolování a p�ezkušování svá�e��
P�íjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod.
na tel. 383 412 335, 383 412 333
Další informace: tel.: 383 412 320
info@soublatna.cz
www.soublatna.cz

 


výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří

Otevřeno:

Hajany 15

čt 15 - 18 hod.
pá 15 - 18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)
nebo po tel. domluvě
Tel.: 383 420 053
mob. 604 566 214
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