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Čtrnáctideník                                                                                                                                     Cena 7,- Kč

TRHY BLATNÁ ZVOU:
29. 6.	 20:00	h.		 BLUES	–	LUBOŠ	BEŇA	A	PETER	RADWANYI,	KAPLANKA
30. 6.	 15:30	h.		 VERNISÁŽ	OBRAZŮ	PETRA	OLEJNÍKA	A	PAVLÍNY	BERANOVÉ,		
	 	 	 KAPLANKA
14. 7.	 10:00	h.		 POHÁDKA	–	DIVADELNÍ	SOUBOR	PRACHATICE,	U	KAPLANKY
21. 7.	 10:00	h.		 PETR	BENEŠ	–	JEDNOKOLKA,	U	KAPLANKY
?							 10:00	h.		 PIÁNKO	–	HUDEBNÍ	SKUPINA	STRAKONICE,	KAPLANKA
10. - 11. 8.		 	 JAROSLAV	DUŠEK	V	BLATNÉ

Blatenské listy se během letních 
prázdnin tradičně odmlčí, další číslo 
vyjde o Blatenské pouti v polovině 

srpna.

VŠEM ČTENÁŘŮM PŘEJEME 
PĚKNOU DOVOLENOU A LETNÍ 

POHODU.

Mezinárodní kontrabasová soutěž Františka Simandla 2012 
aneb Nové tváře, nový vítr do plachet
Po	minulém	ročníku	2010	byl	pan	Jiří	

Pichlík,	 zakladatel	 a	 hlavní	 organizátor	
kontrabasové	soutěže	v	Blatné,	téměř	roz-
hodnut,	že	tuto	soutěž,	jedinou	v	Čechách,	
ukončí.	Únava	z	neustálého	překonávání	
překážek	jej	přiměla,	aby	předal	přípravu	
a	vedení	soutěže	skvělému	kolegovi	panu	
Jakubu	Waldmannovi.	A	měl	 při	 volbě	
svého	spolupracovníka	a	nástupce	skuteč-
ně	šťastnou	ruku.	Díky	novým	kontaktům	
se	podařilo	získat	nové	osobnosti	do	po-
roty,	např.	pana	Philippa	Noharet,	sólistu	
Pařížské	národní	opery,	Doc.	Jiřího	Hud-
ce,	pedagoga	AMU	a	sólo	kontrabasistu	
České	filharmonie	a	jako	předsedu	poroty	
pana	Herberta	Mayra,	sólo	kontrabasistu	
Vídeňské	 filharmonie,	 která	 převzala	
záštitu	nad	celou	soutěží.	Zvýšila	se	tak	
i	 vlastní	 úroveň	 celé	 soutěže.	Výkon	
vítěze	 hlavní	 kategorie,	 Španěla	 Jose	
Vilaplana	Herruzy,	 snesl	 dle	 vyjádření	
poroty,	 srovnání	 s	 výkony	 na	mnohem	
větších	evropských	soutěžích!
Organizátoři	byli	po	létech	problémů	

velice	mile	 překvapeni	 přístupem	 pra-
covníků	nově	 zřízeného	Centra	 kultury	
a	 vzdělávání	 v	Blatné	 k	 celé	 soutěži.	
Ukázalo	se,	že	při	dobré	vůli	a	plném	na-
sazení	může	vše	fungovat	tak,	jak	si	tato	
výjimečná	soutěž	zaslouží.	Všichni	aktéři	

soutěže	složili	důstojný	hold	panu	Fran-
tišku	Simandlovi,	hudebníkovi	světových	
kvalit,	ke	stoletému	výročí	jeho	úmrtí.

MŽ

Rozhovor	s	ředitelem	soutěže	panem	
Jakubem	Waldmannem	naleznete	 spolu	
s	bohatou	fotogalerií	uvnitř	BL.

Porota a hlavní organizátoři u pomníku Františka Simandla. Zleva: Prof. Ján Krigovský, 
Prof. Jiří Pichlík (zakladatel soutěže), obrýlený Prof. Herbert Mayr a za jeho levým ramenem 
Doc. Jiří Hudec, Jakub Waldmann (ředitel soutěže), Phillip Noharet, Doc. Miloslav Jelínek, 

Prof. Irena Olkiewicz, Prof. Anton Schachenhofer.

Vítěz Mezinárodní soutěže Františka Simandla 
v kategorii nad 20 let 

Jose Vilaplana Herruzo.
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 KTUALITYA
Má Blatná nadbytek 
dobrých historiků?

Chtěli	 bychom	 poděkovat	 všem,	 kteří	 se	
podíleli	 na	 přípravě	 „Noci	 kostelů“	 v	Blatné:	
zvoníkům,	kteří	zahájili	akci	vyzváněním	blaten-
ských	zvonů,	panu	děkanovi	Heřmanu	Fritschovi	
za	zpřístupnění	kostela,	ambitu	a	kaple	sv.	Mi-
chaela,	panu	Mgr.	Jakubu	Komrskovi	za	ukázky	
varhanní	hudby,	panu	Mgr.	Romanu	Lavičkovi	
za	zajímavé	informace	o	historii	a	architektuře	
kostela	a	především	panu	Mgr.	Vladimíru	Čer-
venkovi	za	poutavou	přednášku	o	Panně	Marii	
v	 umění,	 za	 četné	 informace	o	 zajímavostech	
místního	kostela,	ale	hlavně	za	uspořádání	této	
výjimečné	akce.

Bohužel	„Noc	kostelů“	v	Blatné	byla	poslední	
z	řady	počinů,	které	pan	Mgr.	Vladimír	Červen-
ka	připravil	jako	zaměstnanec	muzea	v	Blatné.	
1.	 6.,	 den,	 kdy	 tato	 akce	 proběhla,	 uzavřelo	
Centrum	kultury	a	vzdělávání	v	Blatné	příjem	
přihlášek	do	výběrového	řízení	na	pozici	odbor-
ného	pracovníka	Muzea	Josefa	Siblíka.	Při	čtení	
požadavků	potřebných	pro	tuto	práci	nám	není	
jasné,	které	z	nich	pan	Mgr.	Vladimír	Červenka	
nesplňuje.	Každý	si	mohl	všimnout,	že	 s	 jeho	
příchodem	do	muzea	 se	 na	 blatenské	kulturní	
scéně	objevilo	mnoho	nových,	zajímavých	akcí.	
Přesto	byl	pan	Mgr.	Vladimír	Červenka	donucen	
z	muzea	odejít.	Nedostalo	 se	mu	podpory	 ani	
z	řad	vedení	města.	Znalce	historie,	odborníka,	
patriota,	 poutavého	 vypravěče,	 pracovitého	
a	 slušného	 člověka,	 který	 umí	 jednat	 s	 lidmi,	
blatenská	 kultura	 zřejmě	nepotřebuje.	 Škoda!	
Člověk	s	jeho	znalostmi	a	pracovním	nasazením	
snadno	najde	práci	jinde.	My	však	nesouhlasíme	
s	jeho	odchodem.	Nemyslíme	si,	že	pro	blatenský	
kulturní	život	jsou	důležitější	nové	internetové	
stránky	a	kulturní	kalendář	na	křídovém	papíře	
s	 hezkou	grafickou	úpravou,	 který	 pravidelně	
chodí	 do	 schránek	pozdě	 (ten	 červnový	přišel	
11.	6.!)	

Doufáme	ale,	že	pan	Mgr.	Vladimír	Červen-
ka	na	Blatensko	nezanevře	a	že	se	budeme	dál	
setkávat	s	jeho	články	v	Blatenských	listech,	že	
si	budeme	moci,	když	ne	v	Blatné,	tak	v	jejím	
blízkém	 okolí,	 poslechnout	 některou	 z	 jeho	
přednášek	a	že	bude	i	nadále	spolupracovat	se	
školami	v	našem	regionu.
H. Stichenwirthová, O. Řehořová, M. a V. Špatných, 

H. Kubíková, L. Ježková, M. Vilítová, K. a M. 
Čadovi, K. a V. Vaněčkovi

Poraďte se zdarma 
o zubních náhradách!

V	červenci	dorazí	do	našeho	města	Corega	
Hlídka,	 aby	 zdarma	 radila	 nositelům	 zubních	
náhrad.	Na	dentální	hygienistku	a	vyškolenou	
hostesku	 se	 lidé	 budou	moci	 obracet	 s	 dota-
zy	 a	 problémy,	 které	 souvisejí	 s	 částečnými	
i	 úplnými	 snímacími	 zubními	 náhradami.	Po-
sádka	Hlídky	bude	k	dispozici	v	centru	města	
na	 volně	 přístupném	 pro-
stranství	 po	 celý	 den,	
od	8	do	zhruba	17	
hodin.	 Přesné	
místo	 a	 datum	
zastávky	Corega	
Hlídky	bude	ještě	upřesněno.

Sledujte,	 prosím,	webové	 stránky	města,	
plakátovací	 plochy,	 nástěnky	 a	 také	městský	
rozhlas.	Využijte	možnost	bezplatně	se	poradit	
s	 odborníky	 o	 zubních	 náhradách	 a	 získejte	
dárek!

Blatenská ryba, spol. s r.o, Blatná
nabízí možnost využití 2 rekreačních

chatek u rybníka Milava.
Bližší informace - paní Jíchová,

tel. 383 422 511

Sobotní trhy 23.6. zpříjemnilo 
milé  

vystoupení dudácké muziky 
a tanečníků ze ZUŠ Blatná

Upozorňujeme občany, že v prosto-
rách Městského úřadu Blatná č.p.322 

bude umístěna v době od 2.7. 
do 4.7.2012 petice vztahující se 

k problematice toxikománie a drogo-
vě závislých.

Tuto petici předkládají zástupci MŠ 
Vrchlického.

A MÁME TU LÉTO – ČAS TOULEK, SNĚNÍ, 
DOVOLENÝCH…

Konečně	nastalo	období,	které	snad	všichni	milu-
jeme.	I	když	pro	mnohé	z	nás	je	i	letní	čas	pracovní,	
povinnosti	se	lépe	plní.
NA PRAHU HLAVNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY

Turistická	 sezóna	 v	Blatné	 v	 posledních	 letech	
plně	začíná	vždy	svátky	Cyrila	a	Metoděje	a	Mistra	
Jana	Husa,		tedy	5.	a	6.	července	a	pomalu	opadává	
po	blatenské	pouti.

Jak již víte, prodejna LIDOVÉHO ŘEMESLA 
BLATNÁ je v letošním roce na dvoře blatenského 
muzea a část její expozice je také v suterénu muzea. 
Zde najdete i stanoviště PŮJČOVNY LODĚK.

Pracovní	doba	bude	upravena	na	téměř	nepřetržitý	
provoz	(	kromě	občasného	volného	pondělí)	Oficiální	
čas:	Út	–	Pá	11.00	–	17.00,	So	9.00	–	17.00,	Ne	11.00-
17.00.	Otvírací	doba	nemá	pevně	stanovené	hranice,	
bude	upravována	podle	zájmu	návštěvníků.	V	případě	
velmi	nepříznivého	počasí	však	může	být	i	zavřeno.	Pro	
půjčovnu	loděk		opět	platí	možnost	objednání	na	tele-
fon	736	765	747	(E.	Fučíková)		mimo	otvírací	hodiny.

Naši	ŘEMESLNOU NABÍDKU	 obohatíme	
větším	množstvím	 výrobků	 z	Blatenska	 a	 po	 celé	
prázdniny	ji	budeme	stále	doplňovat	i	jinými	zajíma-
vostmi	tak,	abyste	u	nás	objevili	vždy	něco	nového.	
Např.	z	historického	skla,	keramiky,	šperků,	grafiky,	
obrázků,	dř.	hraček,		ale	také	léčivý	žen-šen,	babiččino	
Czinzano	apod.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Naše	působení	jako	TURISTICKÉ	INFORMAČ-
NÍ	CENTRUM	po	 řadu	 let	 není	 žádnou	 novinkou.	
I	v	letošním	roce	budeme	v	tomto	směru	pokračovat.	
Poskytneme	běžné	informace	z	regionu,	velký	výběr	
pohlednic	i	s	poštovními	známkami,	mapy,	turistické	
známky,	 štítky	 na	 hole,	magnety,	 zvonečky	 a	 další	
suvenýry.	Také	u	nás	obdržíte		bezplatně	celou	řadu	
informačních	letáků.
VYBRALI JSME PRO VÁS Z POZITIVNÍ LET-
NÍ PRANOSTIKY:
PŘIJDE-LI	SV.	PROKOP	S	DEŠTĚM,	PŘIJDEŠ	
S	KOŠEM	HUB	(4.7.)
JE-LI	NA	SV.	MÁŘÍ	MAGDALENU	VÍTR,	JDE	
DOBŘE	KAŽDÝ	OBCHOD	(22.7.)
SRPEN	MÁ	NEJKRÁSNĚJŠÍ	POŠASÍ	V	ROCE
AŤ	SI	KDO	CHCE	CO	CHCE	ŘÍKÁ,	V	SRPNU	
JEŠTĚ	DO	RYBNÍKA!
JAKÝ	JE	SRPEN	NA	POČÁTKU,	TAKOVÝ	
BUDE	AŽ	DO	KONCE
KDYŽ	NA	VAVŘINCE	SLUNCE	SVÍTÍ,	BUDEME	
HOJNOST	DOBRÉHO	VÍNA	MÍTI	(10.8.)

Všem	čtenářům	přejeme	krásné	léto	podle	vlastních	
představ	 a	 hlavně,	 abyste	 se	 alespoň	 na	 krátký	 čas	
dokázali	oprostit	od	negativních	vlivů	dnešní	doby.

Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Střípky z MATEŘSKÉ ŠKOLY HUSOVY SADY
(odloučené pracoviště MŠ Vrchlického)

V	úterý	5.6.	2012	jste	Vy,	MILÍ	RODIČE,	zorganizovali	hezké	odpole-
dne	ke	Dni	dětí.	Počasí	tentokrát	nepřálo,	ale	ani	to	nebylo	překážkou	a	ná-

padité	hry	a	soutěže	se	odehrály	v	prostorách	MŠ.	Děti	si	odnesly	spoustu	
zážitků,	sladkostí	a	drobných	dárků.	Celé	odpoledne	probíhalo	v	poklidné	
atmosféře	a	veliký	dík	patří	těm,	kteří	si	organizaci	vzali	na	starost.	

Za kolektiv učitelek Mgr. Ivana Morávková

Zemřelí v červnu 2012
František	Trňák,	nar.	1956,	zemř.	3.6.,	bydl.	Březnice
Anna	Veselá,	nar.	1929,	zemř.	4.6.,	bydl.	Měcholupy
Jaroslav	Nýdr,	nar.	1924,	zemř.	6.6.,	bydl.	Bělčice
Václav	Kroupa,	nar.	1928,	zemř.	7.6.,	bydl.	Blatná
Stanislav	Švejda,	nar.	1944,	zemř.	8.6.,	bydl.	Skaličany
Jaroslav	Jílek,	nar.	1927,	zemř.	9.6.,	bydl.	Mladý	Smolivec
Vlasta	Jiřincová,	nar.	1929,	zemř.	10.6.,	bydl.	Kladrubce
Marie	Beranová,	nar.	1932,	zemř.	17.6.,	bydl.	Hajany
Jaroslav	Proška,	nar.	1936,	zemř.	17.6.,	bydl.	Blatná.
Milada	Týmová,	nar.	1922,	zemř.	20.6.,	bydl.Tchořovice.

Poděkování občanům města Blatná
Vážení	občané,
kolektiv	pracovníků	Technických	služeb	města	Blatné	s.	r.	o.,	Vám	touto	

cestou	děkuje	za	spolupráci,	kterou	jste	nám	věnovali	v	první	polovině	
roku	2012,	a	 to	v	 rámci	zimní	údržby,	čištění	města,	údržby	veřejných	
ploch	městské	zeleně	a	v	neposlední	řadě	i	v	třídění	odpadu	z	domácností.	
Zároveň	se	těšíme,	že	nám	zachováte	přízeň	i	v	druhé	polovině	letošního	
roku	a	v	případě	jakýchkoliv	požadavků	či	dotazů	nás	neváhejte	kontaktovat	
osobně,	prostřednictvím	webových	stránek	www.tsblatna.cz	či	na	telefonu	
383	422	541.

kolektiv pracovníků Technických služeb města Blatné s. r. o.

Údržba veřejné zeleně 
v letním období

Vážení	občané,
kolektiv	pracovníků	Technických	služeb	města	Blatné	s.	r.	o.,	pracují-

cích	na	středisku	údržby	veřejné	zeleně,	by	Vás	touto	cestou	chtěl	požádat	
o	větší	trpělivost	z	Vaší	strany	při	provádění	údržby	veřejné	zeleně	v	letních	
měsících.	Důvodem	naší	žádosti	je	skutečnost,	že	v	souvislosti	s	letními	
teplotami,	které	jak	doufáme	budou	opravdu	letní,	bude	prováděno	sečení	
městské	zeleně	již	od	brzkých	ranních	hodin,	tj.	od	6.00	hodin.

Věříme,	že	tuto	naší	žádost	pochopíte,	protože	jistě	i	Vy	máte	zájem	
na	upraveném	celém	našem	městě.	

Práce na úseku údržby 
techniky a provádění oprav

Vážení	občané,
chtěli	bychom	Vás	touto	cestou	stručně	seznámit	s	prováděnými	pracemi	

na	údržbě	techniky	ve	vlastnictví	Technických	služeb	města	Blatné	s.	r.	o.	
a	i	na	prováděných	opravách	vybavení	města	samotného.	

Na	tuto	činnost	jsou	v	součas-
né	době	vyhrazeni	2	pracovníci,	
do	 jejichž	 náplně	 spadá	 údržba	
drobné	 i	 větší	 techniky,	 včetně	
vozového	parku,	 sloužící	Tech-
nickým	službám	k	výkonu	jejích	
jednotlivých	 činností	 na	 stře-
discích	čištění	města,	veřejného	
osvětlení,	 údržby	 komunikací,	
veřejné	zeleně,	provozu	skládky,	
kompostárny,	 sběrného	 dvora,	
separovaného	sběru,	správy	bytů	
a	tepelného	hospodářství,	krema-
toria	a	stavební	činnosti.	

Jedná	se	tedy	většinou	o	opra-
vy	 strojů	 a	 zařízení,	 kontejnerů	
na	komunální	odpad,	dopravního	
značení	 a	městského	mobiliáře	

(v	těchto	případech	i	včetně	obnovy	či	osazování	nových	značek	a	vybavení	
města).	Součástí	pracovní	náplně	těchto	pracovníků	je	i	zajištění	uzavírek	
komunikací	při	pořádání	kulturních	akcí	v	Blatné.
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REJ NOCI SVATOJÁNSKÉ
V	podvečer	před	dnem	svatého	Jana	se	v	Blatné	uskutečnil	Rej noci 

svatojánské	u	rybníka	Pustý.	Rozhodli	jsme	se	také	s	manželkou	zúčastnit	
této	akce	jako	diváci,	pohledem	laiků	zvědavi	na	to,	jak	se	Duhové	ještěrky	
vypořádaly	s	 tímto	nápadem.	Ač	to	může	pro	některé	obyvatele	Blatné	
být	způsob	zábavy	„pod	úroveň“,	my	osobně,	jakožto	obyčejní,	průměrní	
občané,	jsme	byli	z	řádění	elfů	a	víl	nadšeni.

Hned	po	vstupu	do	Království	elfů	nás	přivítali	obři	na	chůdách	a	uvedli	
dál	za	hranice.	Prošli	jsme	kolem	ovocné	tabule,	kde	si	každý	mohl	vybrat	
dle	své	chuti	nějaký	ovocný	pamlsek.	Když	jsme	chtěli	projít	za	další	hrad-
by,	byli	jsme	odehnáni	strážemi,	že	pokud	nebudeme	mít	věnec	hojnosti	
nebo	škrabošku,	nejsme	hodni	vstoupit.	Víly	nám	tedy	pomohly	vyrobit	
si	věnce	a	mohli	jsme	se	vydat	dále.

Po	vstupu	za	tuto	hradbu	jsme	od	víl	dostali	kouzelné	bylinky	se	slovy,	
že	po	vhození	do	ohně	a	po	tichém	vyslovení	přání	se	nám	určitě	vyplní.	
Poté	jsme	minuli	strom	budoucnosti,	ze	kterého	si	každý	mohl	utrhnout	

papírovou	(duhovou)	ještěrku,	která	poté	prozradila	nějaké	moudro,	kterým	
bychom	se	měli	v	životě	řídit.	Nakonec	jsme	při	našem	poznávání	elfího	
panství	ochutnali	i	nápoj	zdraví,	což	byl	výborný	kopřivový	čaj.	Pak	mě	
zaujal	stánek	s	jiným	„nápojem	zdraví“	a	netrvalo	dlouho	a	už	jsem	si	nesl	
kelímek	s	krásnou	bílou	pěnou	navrchu.☺

Před	začátkem	divadelního	představení	se	o	zábavu	starala	historická	
skupina	Ventus		a	musím	uznat,	že	kluci	docela	váleli,	jejich	výkony	byly	
skvělé.	Známe	 je	 trochu	 i	 z	 jiných	 akcí	 a	 jejich	 podání	 historické,	 ale	
i	současné	hudby	je	úžasné.	Samotné	přestavení	začalo	později,	čekalo	se	
na	tmu.	A	skutečně,	kdyby	se	divadlo	odehrávalo	v	čase,	který	byl	avizován,	
nemělo	by	takový	efekt.

Hra	W.	Shakespeara	v	amatérském	„ještěrkovském“	podání	byla	skvě-
lá,	i	když	během	celého	představení	trápily	ještěrky	technické	problémy	
se	zvukovou	aparaturou	(co	mělo	být	slyšet,	to	občas	slyšet	nebylo	a	co	
uši	diváků	určitě	slyšet	neměly,	to	zaslechly	několikrát).	Díky	tomu	bylo	
představení	ozvláštněno	a	možná	také	právě	proto	krom	skvělých	výkonů	
herců-amatérů	 sklidily	 ještěrky	 (a	 také	 ještěři)	 na	 konci	 velký	potlesk.	
Zajímavé	 také	bylo	zakomponování	ohňové	show	do	představení	 (také	

proto	bylo	třeba	temné	noci)	a	ohňostroje	na	konec	představení.	Malým	
zklamáním	pro	mě	byla	pouze	krátká	rolička	pana	Fr.	Šatavy	(který	mě	také	
jako	mnoho	jiných	učil	ťukat	do	kláves	všemi	deseti),	jehož	herecké	výkony	
jsou	obdivuhodné.	Ale	asi	právě	proto,	že	to	bylo	amatérské	zpracování	hry,	
nechtěl	jako	ochotnický	profesionál	kazit	ostatním	radost	z	jejich	výkonů.	
A	proto	se	těším,	že	jej	uvidím	v	nějaké	další	hře	našich	ochotníků.

Protože	se	akce	samozřejmě	zúčastnilo	spoustu	rodičů	se	svými	rato-
lestmi,	odebrali	se	po	skončení	divadla	domů	uložit	děti	ke	spánku.	Pro	
ty,	kteří	zůstali,	obstarávala	další	zábavu	skupina	Albatros	až	do	pozdních,	
vlastně	brzkých	ranních	hodin.☺

Ač	přes	malé	 technické	 nedostatky	byl	 celý	 večer	 zábavný	 a	 dobře	
vymyšlený.	Už	od	vstupu	u	pokladny	nás	pořád	někdo	nebo	něco	překva-
povalo.	Ještěrky	to	stálo	určitě	spoustu	volného	času	a	námahy	takovou	
akci	připravit,	s	využitím	co	nejmenších	prostředků.	Děkujeme	Duhovým	
ještěrkám	za	příjemně	strávený	večer	a	těšíme	se,	že	se	opět	budeme	moci	
s	nimi	pobavit	při	nějaké	další	podobné	akci.

ZH
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Jak Blatná přichází 
o zapálené historiky

	 Před	 nedávnem	 jsem	 v	 Blatenských	
listech	 veřejně	 děkovala	 p.	Mgr.	Červen-
kovi	za	jeho	poutavou	besedu	v	naší	škole.	
S	nadšením	sobě	vlastním	už	tehdy	plánoval	
spoustu	dalších	zajímavých	akcí,	kterými	by		
konečně	po	dlouhé	řadě	let	začala	fungovat	
užší	spolupráce	městského	muzea	s	blaten-
skými	školami.

Škoda,	že	s	jeho	odchodem	z	centra	kul-
tury	se	už	žádný	z	jeho	nápadů	neuskuteční	
a	muzeum	zůstane	pro	nás,	„školou	povinné“,	
zase	jenom	místem,	kde	jednou	za	rok	navští-
víme	nějakou	výstavu.

Mgr. Hana Kubíková

Záchranná stanice živočichů Makov
V	pondělí	28.	5.	2012	jsme	se	s	přírodovědnými	praktiky	vypravili	do	nově	zrekonstruova-

né	záchranné	stanice	v	Makově.	Prohlídka	začala	u	volier	s	poraněným	ptactvem.	Mohli	jsme	
pozorovat	např.	výra	velkého,	krkavce	velkého,	nebo	bažanty	obecné.	Z	vysoké	voliéry	na	nás	
vesele	 pokukovali	 malí	nalezenci	-	puš-
tíci	 obecní.	Kroutili	 nad	námi	hlavou	tak	
dokola,	 jak	 to	 umí	 jen	 sovy.	 Drápky	
z	 vratiprstu	 toho	 nejmenšího	 puštíka	
poznala	 na	 vlastní	 kůži	Lenka.	Dlouho	
jsme	pozorovali	vy- dry	říční,	jsou	velmi	
hravé.	Vydry	 mají	 velmi	 hustou	 srst,	
která	 odolává	vodě.	 Potravou	 jsou	 pro	
ně	 ryby,	 ale	 hrají	 si	 i	 s	 kamínky.	 Obě	
vydry	 byly 	 také	 odchované	 stanicí	
už	od	mala,	 a	proto	 se	 už	 nikdy	 nevrátí	
do	 volné	 přírody.	 V	dalších	klecích	po-
letovali	jestřáb	lesní	 a	 poštolka	 obecná.	
Ukázali	nám	také	malé	čápátko	z	hnízda	sledovaného	kamerou	a	malého	dlaska	tlustozobého.	
Kromě	sovy	pálené	Adélky,	kterou	jsme	si	všichni	podrželi	na	rukavici,	abychom	zjistili,	 jak	
je	lehounká,	jsme	pozorovali	ještě	sovici	sněžnou.	Tím	končila	prohlídka	stanice	a	my	jsme	se	
přemístili	do	altánku	s	reklamním	materiálem	a	na	poznávačku	rostlin	a	živočichů	v	lese.	U	ryb-
níka	jsme	dalekohledem	pozorovali	hnízdění	ptáků	a	porost	leknínů.		Potom	jsme	opět	nasedli	
do	mikrobusu	a	se	zastávkou	v	Sedlici	na	zmrzlině	nás	pan	Vohryzka	odvezl	do	Blatné.

Johanka Vinšová 7. tř.

Parkurové skákání 
v Martinicích – nejen 
Mistrovství ČR

Jezdecká společnost EQUITANA Martinice 
Vás i letos srdečně zve na jezdecké závody 
v parkurovém skákání. A že se bude na co dívat, 
to je více než jisté. Letní měsíce budou nabité 
vrcholovým sportem.

V	polovině	 července,	 v	 termínu	 od	 12.	 –	
15.7.2012,	proběhne	v	Martinicích	již	podruhé	
MISTROVSTVÍ	ČR	v	parkurovém	skákání	v	ka-
tegoriích	družstva,	mladí	jezdci,	ženy	a	jednot-
livci.	Napínavý	sport,	rozdělování	mistrovských	
titulů	a	medailí	bude	tentokrát	doplněno	o	téma	
naprosto	jiného	charakteru	a	významu.	Rozhodli	
jsme	 se	v	 letošním	 roce,	 ale	v	 letech	příštích,	
podpořit	dle	našich	možností	program	dárcov-
ství	 kostní	 dřeně	 u	 nás	 v	ČR.	Tento	 program	
zastřešuje	Český	 národní	 registr	 dárců	 dřeně	
a	my	bychom	pro	tento	program	rádi	získali	nové	
členy	registru.	Spolupracujeme	na	tom	s	panem	
Svatoplukem	Koňasem	 z	Březnice,	 který	 je	
nejen	dlouholetým	členem	tohoto	 registru,	ale	

stal	se	již	i	fyzickým	dárcem	kostní	dřeně	pro	
nemocného	pacienta.	Mladí	 hasiči	 z	Březnice	
budou	o	víkendu	při	MČR	v	Martinicích	pořá-
dat	veřejnou	sbírku	do	známé	kasičky,	členové	
hasičského	sboru	a	zaměstnanci	hotelu	EQUITA-
NA	již	přislíbili	vstup	do	registru	dárců	dřeně.	
Naším	společným	úkolem	bude	získat	co	nejvíce	
finančních	prostředků	pro	podporu	tohoto	pro-
gramu	(není	financován	z	rozpočtů	zdravotních	
pojišťoven)	 a	 také	 nové	 člena	 registru.	Rádi	
bychom	vás	tímto	požádali	o	pomoc	a	podporu,	
tolik	 potřebnou	 a	 vítanou	u	 všech	podobných	
programů	jako	je	ten	Českého	národního	regis-
tru	dárců	dřeně.	Vždyť	tento	program	zachránil	
již	mnoho	životů,	od	jeho	vzniku	v	roce	1992	
proběhlo	téměř	1000	odběrů	kostní	dřeně	nebo	
periferních	 krvetvorných	 buněk.	Bez	 toho	 by	
jistě	přišla	nazmar	veliká	řada	lidských	životů.	
Životů	těch	lidí,	kteří	neměli	to	štěstí	být	zdraví.	

Přijďte	 se	 tedy	 podívat	 na	Mistrovství	ČR	
v	Martinicích	a	pomozte	nám	podpořit	program	
Českého	národního	registru	dárců	dřeně,	drob-
nou	částkou	nebo	vlastním	vstupem	do	progra-
mu.	Ten	bude	v	neděli	15.7.2012	probíhat	přímo	
v	našem	areálu	za	přítomnosti	a	organizačního	
zajištění	pracovníků	koordinačního	centra	Čes-

kého	 národního	 registru	
dárců	dřeně.	Více	informací	
najdete	 na	 webu	 www.
kostnidren.cz	 nebo	 přímo	
v	našem	areálu.

Dalšími	 významnými	
závody	 bude	 v	 termínu	
2.	 –	 5.8.2012	Martinický	
šampionát	mladých	 koní	
–	Tour	Magdalény	Hrabán-
kové.	Po	 loňském	prvním	
ročníku,	 který	 se	 setkal	
s	 velikým	ohlasem,	 nava-
zujeme	ve	 stejném	duchu.	
Díky	pochopení	a	význam-

né	podpoře	pana	Ing.	Martina	Ulčáka	jsme	získali	
pro	 tyto	závody	silného	partnera	a	za	přispění	
Svazu	 chovatelů	 slovenského	 teplokrevníka	
v	ČR	bude	celková	dotace	závodů	činit	víc	než	
1	milion	Kč.	Svojí	účast	avizují	 jezdci	a	stáje	
ze	zahraničí,	na	sobotu	odpoledne	bude	stejně	
jako	loni	připraven	zábavní	program	na	kolbišti	
za	značného	přispění	dětí.	V	loňském	roce	tento	
program	sklidil	veliký	úspěch.	Nedělní	finále	pak	
slibují	napínavou	podívanou	a	kvalitní	sportovní	
výkony.	Při	všech	závodech	pamatujeme	na	dět-
ské	diváky,	jako	vždy	je	přístupné	dětské	hřiště,	
trampolína	a	nafukovací	skákadlo.

Zveme	vás	všechny	k	nám	do	Martinic,	podí-
vat	se	na	koně,	odpočinout	si	nebo	naopak	nechat	
si	zvýšit	krevní	tlak	při	napínavém	sportu.	Zveme	
vás	k	nám	a	prosíme,	přijďte	v	červenci	podpořit	
program	dárcovství	kostní	dřeně,	který	je	u	nás	
v	ČR	 čím	dál	 více	 potřebný.	Děkujeme	 vám	
za	vaší	návštěvu	a	přejeme	Vám	příjemné	léto.

Martin Pecka 
Jezdecká společnost EQUITANA 

Martinice, Březnice

P O Z V Á N K A
 

Turistický klub BLAMIŠ vás zve
v sobotu 7. července 2012 na

pochod ZEMÍ ZAMYŠLENOU.
  

START:  od 8:00 do 9:30 hodin na nádraží 
ČD Blatná, kde každý účastník obdrží bližší 

popis trasy
 

CÍL: do 18,00 hod. na nádraží ČD Blatná, 
kde budou účastníci odměněni diplomem 

za absolvování pochodu.
 

TRASA: Blatná – Paštiky – Ženatý dub 
– Újezd u Skaličan – Chobot – Černívsko 
– Bělčice –  Bezdědovice – Blatná (cca 22 

km). Některé úseky budou značeny vlastním 
značením. 

 
A tak s chutí do krásné přírody Blatenska.
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Spoleenské dní

Účastníci „neckyády“ ve Velké 
Turné se museli vypořádat 
s poklesem vodní hladiny

Velká Turná	-	Dlouhotrvající	sucha	se	nepříznivě	podepsala	i	na	le-
tošním	 v	 pořadí	 šestém	 sjíždění	 rojického	 potoka	 po	 třísetmetrovém	
úseku	 v	 obci	Velká	Turná.	Hladina	 i	 po	 klasickém	napouštění	 vodní	
dráhy	zůstala	poměrně	nízká,	navíc	notně	zakalená.	To	ovšem	vyhlášené	
„neckyádě“	na	atraktivitě	a	 recesistům	s	 různými	„plavidly“	na	apetitu	
a	dobré	náladě	nic	neubralo.	Sjezd	rojického	potoka	v	„čemkoliv“	přišly	
i	tentokrát	shlédnout	desítky	zvědavců	všech	věkových	kategorií.	A	jako	
vždycky	šel	příkladem	nadšencům	místostarosta	obce	Pavel	Šípek,	který	
pro	větší	pobavení	publika	pádloval	od	budovy	bývalé	školy	přes	celou	
ves	v	hasičské	uniformě.	„Tahle	akce	má	hlubší	smysl,“	vysvětluje	druhý	
muž	obce,	„Ráno	vždycky	brigádně	místní	dobrovolní	hasiči	koryto	potoka	
důkladně	vyčistí,	aby	se	zabránilo	případné	povodni	během	roku.	A	při	té	

příležitosti	zorganizujeme	„ne-
ckyádu“,	 aby	 se	 dal	 prostor	
zábavě	a	vodním	hrátkám.	Už	
jsme	 ji	 uspořádali	 čtyřikrát,	
jen	loni	jsme	museli	vynechat,	
protože	 se	 opravovala	 hráz	
rojického	 rybníka.	 Ovšem	
žádná	 převratná	 novinka	 to	
není.	Zdejší	děti	se	po	potoce	
vozily	 na	matračkách	vždyc-
ky,“	 dodává.	Letos	 na	 rozdíl	
od	předchozích	ročníků	nebyla	
k	 dispozici	 technika,	 která	
vždycky	necky	 a	další	 plavi-
dla	 transportovala	z	cíle	zpět	

na	start,	aby	si	účastníci	„neckyády“	mohli	v	pohodě	požitek	zopakovat.	
A	tak	se	letos	museli	plavci	spokojit	s	„ručním	pohonem“	nebo	károu.	I	přes	
úmorné	vedro,	které	v	sobotu	16.	června	vládlo,	si	to	všichni	„odchodili“	
a	svorně	sjeli	rojický	potok	hned	třikrát.

Veterán	Bohuslav	Dvořák,	který	ve	Velké	Turné	žije	35	let,	se	do	sran-
dovního	podniku	zapojil	letos	poprvé:	„Pro	tuto	příležitost	jsem	si	přichystal	
gumu	de	 luxe,“	 pochlubil	 se	 a	 ukázal	 na	obří	 pneumatiku,	 vylepšenou	
přichycenými	prkénky.	Dopravil	ji	na	startovní	plochu	pod	školou	a	při	
pohledu	na	kalnou	hladinu	se	trochu	ušklíbl.	Pak	opatrně	vkročil	do	vody	
a	jeho	výraz	se	poněkud	rozjasnil.	„Špinavá,	ale	teplá	jako	kafíčko!,“pro-
hlásil	vzápětí.

Také	 domorodec	 Ladislav	
Charvát	 si	 tu	 odbyl	 s	 neckami	
a	kánoí	premiéru.	„Byl	bych	se	
rád	zúčastnil	i	ostatních	neckyád,	
jenže	pokaždé	mi	do	toho	vlezly	
pracovní	povinnosti,“	odůvodnil	
předchozí	nepřítomnosti	mladík,	
„Člověk	je	rád,	že	se	může	doma	
pobavit	 a	 rozptýlit	 a	 u	 nás	 se,	
díkybohu,	pořád	něco	děje.	Voda	
dnes	není	nejčistější,	ale	teplota	
vynikající,“	soudí.	Spolu	s	ním		
vodní	dobrodružství	podstoupila	
i	jeho	přítelkyně	Iveta	Krejčová:	
„Ne,	 ta	 není	 odtud.	 Přinesla	 ji	
sem	velká	voda	a	už	u	mě	zůsta-
la,“	směje	se	Ladislav	Charvát.

V	minulosti	 čeřilo	 hladinu	
rojického	potoka	zpravidla	okolo	deseti	plavidel.	Letos	byla	účast	slabší	
-	na	vodu	se	spustilo	plavidel	sedm.	Největší	ovace	vyvolaly	dvoje	necky-	

v	jedněch	zuřivě	pádloval	místostarosta	
s	manželkou.	 „Nejdřív	 nám	 do	 nich	
natekla	 voda	 a	 pak	 jsme	 se	 převrátili	
a	 vymáchali	 docela,“	 uculuje	 se	 Pa-
vel	 Šípek,	 který	 po	 „odpískání“	 akce	
v	místním	pohostinství	zdatně	nahradil	
hastrmana	-	také	mu	kapalo	ze	šosu.

„Neckyáda“	 ve	 své	 letošní	 podobě	
znovu	dokázala,	že	lidé	z	Velké	Turné	
si	určitě	nemusí	chodit	půjčovat	k	sou-
sedům	smysl	pro	humor	a	veselou	mysl.

Vladimír Šavrda

Vážení občané, dne 8.6.2012 se uskutečnilo slavnostní 
posezení mezi zástupci města Blatná

 ( za účasti hostitelských rodin ) a zástupci našeho partner-
ského města Roggwilu ze Švýcarska.

Přátelské posezení probíhalo v duchu 20. let výročí part-
nerství a připomenutí 10. let výročí od povodní. 

Starosta zároveň poděkoval partnerskému městu za 
poskytnutou pomoc.
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Soutěžní sezóna s PREZIOSEM
Mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná mají soutěžní sezónu 2011/2012 téměř za sebou. 
Pojďme si krůček po krůčku projít tuto jejich úspěšnou cestu a připomenout si tak 

krásné okamžiky, které tento rok mažoretky potkaly.

Září:	Odpočinuté	po	prázdninách	začínají	„Preziosky“	novou	sezónu.	
Leošní	rok	se	nese	ve	znamení	těchto	sestav:	

-	 pro	mažoretkový	 sport	 asociace	 IMA:	 kadetky	BATON	pódiová	
choreografie:	 „Československo	má	 talent“a	 pochodové	 defilé	 „Do-
morodci	 z	 kmene	Bonga-Bonga“,	 seniorky	BATON	pódiová	 choreo-
grafie	 „Pokušení	 -	 vyhnání	 z	Ráje“	 a	 pochodové	defilé	 „Noční	motýl“ 
-	show	dance	v	asociaci	CDO	-	hlavní	věková	kategorie,	MISTROVSKÁ	
EXTRALIGA	„Fashion	show	by	PREZIOSO“.

Říjen:	kromě	choreografií	pro	velké	skupiny	byla	vybrána	taktéž	děv-
čata	pro	sóloformace:	v	disciplínách	sólo,	duo/trio	a	miniformace	BATON	
a	POM-POMS	bude	za	PREZIOSO	startovat	celkem	25	choreografií.

Listopad:	Pomalu	začínají	vznikat	nové	kostýmy.	Celkem	bylo	za	tuto	
sezónu	ušito	22	modelů	nových	kostýmů,	jak	pro	sóloformace,	tak	velké	
skupiny.

Prosinec:	„Preciosky“	se	na	Vánoční	besídce	loučí	s	rokem	2011	a	plny	
elánu	a	odhodlání	vstupují	do	roku	nového.

Leden:	Některé	první	sestavy	již	spatřují	„světlo	světa“,	a	to	na	ple-
sech	v	Horažďovicích,	Písku	nebo	Březnici	a	samozřejmě	také	na	plesu	
TJ	Sokol	Blatná.

Únor:	 V	 tomto	 měsíci	 se	
mažoretky	zúčastnily	nejen	spo-
lečného	soustředění,	ale	také	pod-
nikly	výlet	do	Národního	divadla	
v	 Praze,	 kde	 shlédly	 nádherný	
balet	Popelka.

Březen:	Máme	 tu	 již	 první	
soutěž	 a	 to	 sice	„O pohár ze 
zámku“,	 kterou	 pořádá	 DDM	
Kolín	 pro	 nejmenší	 kadetky	
v	 kategoriích	 sólo	 a	 duo.	 První	
odvážlivci	 nastoupili	 na	 taneční	
parket	 a	 domů	 si	 PREZIOSO	
odvezlo	celkem	jednu	zlatou,	dvě	
stříbrné	a	dvě	bronzové	medaile.

Duben:	 Soutěžní	 sezóna	 se	
rozjíždí	 naplno!	První	 dubnový	
den	získaly	seniorky	zlatou	me-
daili	 za	 show	 dance	 v	 asociaci	
CDO	na	regionálním	kole	v	Čes-
kých	Budějovicích.	Celkem	16	
zlatých,	 5	 stříbrných	 a	 2	 bron-

zové	 medaile	 dovezlo	
PREZIOSO	z	kvalifikace	
MČR	 v	mažoretkovém	
sportu	 v	Kladně.	 S	mě-
sícem	 dubnem	 se	 ma-
žoretky	 rozloučily	 ještě	
na	 krásné	 akci	Ocenění 
dárců kostní dřeně	v	Pra-
ze,	 které	 se	 zúčastnily	
jako	hostesky.

Květen:	Seniorky	bo-
jují	dále	v	České	taneční	
organizaci	 v	 kategorii	
Mistrovská	extraliga,	kde	
soupeřily	přímo	s	„giganty“	tanečního	světa.	Konkurence	byla	velmi	vyso-
ká,	ale	děvčata	nakonec	uspěla	více	než	výborně:	3.	místo	na	Mistrovství	
Čech	v	Jablonci	nad	Nisou	a	4.	místo	na	Mistrovství	ČR,	které	se	konalo	
ve	Sparta	Areně	 v	Praze.	Tento	měsíc	 si	 zasoutěžily	 také	 sóloformace	
mažoretek,	a	to	konkrétně	na	semifinále	ve	Stochově	-	skóre	medailí:	24,	
celkově	25	nominací	na	Finále	MČR.

Červen:	Velké	finále	je	zde!	V	červnu	se	konala	nejvyšší	kola	MČR	
v	mažoretkovém	sportu	a	to	sice	u	nás	doma	v	Blatné	(finále	sóloformací)	
a	v	Přešticích	(finále	skupin).	V	jak	veliké	konkurenci	naše	„Preciosky“	
startovaly,	jste	se	mohli	sami	přesvědčit	na	dvoudenní	soutěži	v	Blatné,	
kde	PREZIOSO	nakonec	získalo	10x	zlato,	5x	stříbro	a	3x	bronz	a	také	
nominace	na	Mistrovství	Evropy.	V	Přešticích	byl	boj	„o	bednu“	neméně	
dramatický.	Vyrovnané	výkony	soutěžících	připravily	divákům	i	samotným	
mažoretkám	opravdu	napínavé	chvíle.	Po	celkovém	součtu	bodů	za	obě	sou-
těžní	sestavy	nakonec	kadetky	i	seniorky	získaly	zlatou	medaili	a	po	čtvrté	
za	sebou	v	řadě	titul	Mistryň	ČR	s	postupem	na	Mistrovství	Evropy.

Nyní	je	na	řadě	oslava,	kterou	si	PREZIOSO	Sokol	Blatná	rozhodně	
zaslouží.	 Po	 odpočinku	 se	mažoretky	 opět	 ke	 konci	 prázdnin	 sejdou	
v	sokolovně,	aby	se	řádně	připravily	na	Mistrovství	Evropy,	které	se	koná	
na	konci	srpna	v	Polské	Opoli.

Velké	DÍKY	patří	všem	mažoretkám	a	tanečnicím,	které	svůj	volný	čas	
vyplňují	tímto	krásným	způsobem,	jejich	rodičům,	trenérkám	a	choreograf-
kám	Janě	a	Michaele	Augustinovým,	Haně	Novotné	a	Veronice	Loukotové,	
paní	švadleně	Heleně	Francové,	TJ	Sokol	Blatná	a	městu	Blatná.

Kadetky-baton.

Seniorky-baton.

Show dance.Sóloformace.
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Ve Stationu 17 to žije!
Ve	Stationu	 17	 se	 za	 poslední	 dobu	 událo	

hodně	 změn.	Vrátil	 se	 nám	 vedoucí	 zařízení	
Martin	Klajn	DiS.,	slibovaný	bar	je	již	na	svém	
místě	a	hojně	využíván	(děkujeme	Pavlu	Kare-
šovi	za	jeho	zhotovení)	a	naše	zkušebna	se	pyšní	
novou	bicí	soupravou	a	pianem.

Čaje,	které	jste	mohli	ochutnat	v	naší	Station	
čajovně	na	studentském	majálesu,	 jsou	stálým	
sortimentem	i	ve	zmiňovaném	baru.	Mimo	to	je	
k	dispozici	také	káva,	šťáva	a	proti	hladu	máme	
čínskou	 polévku.	Bar	 je	 samozřejmě	 nealko.	
Jedno	z	našich	základních	pravidel	je	totiž	„žád-
né	drogy	a	alkohol	–	nevnášet,	nemanipulovat,	
neužívat“	(nejsme	kontaktní	centrum	zaměřené	
na	 uživatele	 drog,	 ale	 nízkoprahové	 zařízení	
orientované	na	ostatní	služby	jako	jsou	prevence,	
doučování	 atp.).	Všichni	 jsme	 s	 barem	velmi	
spokojeni	 a	 klienti	 jsou	 přímo	nadšení!	 Ještě	
plánujeme	něco	málo	 úprav,	 takže	 pokud	 jste	
kreativec,	jste	náš	člověk	a	přijďte	přiložit	ruku	
k	dílu…	A	to	se	týká	nejen	baru,	ale	i	ostatních	
prostor.	Podpisová	zeď	čeká	na	autogram	kaž-
dého	návštěvníka,	ostatní	zdi	doufají	v	příchod	
odvážlivce,	 který	 je	 dokáže	 stylově	 sjednotit	
a	vybarvit.

Ve	zkušebně	se	netrhnou	dveře.	Navštěvují	
ji	 vycházející	 rapové	hvězdy	 i	 instrumentálně	

nadaní	mladíci.	Ti	 si	 přinesou	vlastní	 kombo,	
elektrickou	kytaru	a	improvizované	nebo	staré	
rockové	pecky	jsou	za	doprovodu	našich	bicích,	
piana	či	basy	na	světě.	Je	možné	zkušebnu	do-
předu	rezervovat	a	pojistit	si	tak	volný	přístup.	
Nikoho	neodmítneme,	 pokud	budete	 splňovat	
naše	základní	podmínky	-	věk	15	–	26	let,	žádná	
agrese,	alkohol,	drogy….	

Na	přání	klientů	nás	nedávno	opět	navštívili	
pracovníci	 Streetwork,	 kteří	 byli	 ochotni	 ote-
vřeně	 v	 duchu	prevence	 pohovořit	 o	 drogové	
problematice.	Doprovodným	programem	bylo	
pouštění	dokumentů	Jeden	svět.	Probrali	 jsme	
nejedno	důležité	 téma.	Naši	 streeti	 jsou	přímí	
lidé,	kteří	vědí,	o	čem	mluví.	Tato	beseda	určitě	
nebyla	poslední.

Plánujeme	spoustu	dalších	zajímavých	akcí	
a	 změn.	Máte-li	 tedy	 zájem	 sledovat	 aktuálně	
naše	dění,	přidejte	si	nás	do	přátel	na	facebooku	
(heslo:	Station	17)	anebo	za	námi	zajděte	rovnou	
do	 našich	 prostor,	 které	 se	 nachází	 na	 adrese	
Spálená	727,	Blatná	(v	budově	bývalého	Steka).

Těší	se	na	Vás	Martin,	Petr	a	Šárka.
Mgr. Šárka Kilianová, Station 17 NZDM Prevent

„Zlatá tužka“ 
nám vypsala 
vítězství

Letošní	 ročník	 literární	 soutěže	 Zlatá	
tužka	byl	pro	naši	školu	mimořádně	úspěšný.	
Soutěžní	 porota	 vybrala	 ze	 155	 příspěvků		
16	 nejlepších,	mezi	 nimi	 i	 práci	 žákyně 
6.	B	Terezy	Kubíkové.	Její	básnička	s	názvem	
Dračí	námluvy	získala	v	kategorii	Veršování	
dokonce	1.	místo.	Je	to	pro	naši	školu	v	této	
literární	soutěži	již	druhé	vítězství	a	věřím,	že	
tento	úspěch	dodá	odvahy	i	dalším	budoucím	
mladým	básníkům.

Mgr. Hana Kubíková, ZŠ TGM  Blatná

DRAČÍ NÁMLUVY 

V jednom malém království
velkém jako dlaň
chce uzavřít manželství
sedmihlavá saň.

Koho že si bude brát?
Že by prostou, chudou dívku?
Kdepak, princeznu by rád.
Už jí chystá náruč kvítků.

Princezna však draka nechce.
Král zavolal si rytíře.
Nejde to s ním však tak lehce,
snad princezně pomůže

Král  slíbil mu odměnu,
půl království k tomu
a princeznu za ženu
odveze si domů.

Rytíř osedlal si oře.
Z nebe hrozil černý mrak.
Dojeli až k Dračí hoře,
tam, kde sídlí mocný drak.

V tom na příšeru zavolal.
Ze sluje vylez hrozný drak,
proti rytíři se hnal.
Ten vytáhl z kapsy prak.

Ostrý kámen vzduchem letí,
vtom zasáhl dračí hruď.
Hrozný drak se k zemi klátí,
ze sluje zbyla jenom suť.
Nevylezla  něžná kráska, 
ale děsná fúrie. 
Rytíře hned přešla láska, 
 princezna tak zlostná je!

Pane bože, já ji nechci!
Hlasitě zvolal do šera.
Chtěla sdílet jedno lože,
však horší je než ta příšera

                     Tereza	Kubíková,	6.	B

Den otců s MC Kapřík 
Na	neděli	17.	června	připravilo	Mateřské	centrum	Kapřík	oslavu	Dne	otců.	Zábavné	

odpoledne	zahájil	útok	mladých	hasičů.	Počasí	nám	přálo,	takže	voda	nikomu	nevadila.	
Následovala	prohlídka	hasičského	auta,	po	které	si	děti	vyzkoušely	práci	tatínků	–	natírání,	stavění	
z	cihel,	zatloukání	hře-
bíků,	 jízdu	 traktorem	
a	tatínkové	jim	úspěš-
ně	 pomáhali	 (někde	
sice	musela	 zaskočit	
za	 tatínka	maminka,	
ale	 tak	 už	 to	 někdy	
bývá).	

Ma t e ř s k é 	 c en -
trum	 tímto	 děkuje	
blatenským	 hasičům	
za	 vstřícnost,	 ochotu	
a	 skvělou	 organizaci,	
paní	Antošové	 za	 za-
půjčení	skákacího	hra-
du	 a	 všem	 tatínkům,	
kteří	si	chtějí	se	svými	
dětmi	hrát.	
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Občanské sdružení Mateřské 
centrum Kapřík Blatná 

zve všechny děti a jejich rodiče na 
zábavné odpoledne 
 

 

 

Tentokrát na nás čeká letní i zimní olympiáda. 

Prožijte se svými dětmi krásné odpoledne plné sportovních her a 
soutěží! 

Kdy?  15.7.2012         14:00-17:00 
Kde?  zimní stadion Blatná 

Občerstvení zajištěno pro všechny členy rodiny!!  

Dětská tombola – skákací hrad – malování na obličej 

Po skončení soutěží bude diskotéka pro děti!! 

Vstupné dobrovolné :-) 

 

Studentka Střední odborné školy Blatná 
Tereza Soukupová v Bruselu

Tereza Soukupová je další úspěšnou studentkou naší školy.
Zúčastnila	se	třetího	kola	soutěže	MF	Dnes	

„Studenti čtou a píší noviny“	/projekt	působí	
na	 škole	 již	 5	 let/	 .	Do	 redakce	přišlo	 zhruba	
3500	 článků	 od	 studentů	 na	 téma	 „Stará	Ev-
ropa“,	 kde	 se	mladí	 vyjadřovali	 k	 rozdílům	
mezi	generacemi,	 jejich	odkazu	atd.	V	 jarním	
kole	bylo	zapojeno	celkem	398	středních	škol.	
Z	 celkového	počtu	 článků	komise	 vybrala	 27	
nejlepších	a	nejzajímavějších	a	ty	byly	postupně	
otiskovány	na	stránkách	MF	Dnes.	Z	těchto	27	
článků	pak	Evropská	komise	vybrala	15	a	autoři	
nejzajímavějších	příspěvků		získali	letecký	výlet	
do	Bruselu	s	návštěvou	památek	a	hlavně	sídel	
Evropské	komise.	

Tereza by se ráda podělila o své zážitky
V	úterý	19.	6.	2012	v	časných	hodinách	jsme	

odlétali	z	letiště	Ruzyně	směr	Brusel.	Cesta	tr-

vala	něco	málo	přes	hodinu,	takže	již	dopoledne	
nám	začínal	program.	Z	hotelu	jsme	jeli	do	sídla	
Komise	 budovy	Berlaymont,	 odpoledne	 jsme	
se	zúčastnili	tiskové	konference,	setkali	jsme	se	
s	panem	Karlem	Bartákem,	vedoucím	oddělení	
pro	komunikaci	EK	a	s	panem	Jiřím	Plecitým,	
poradcem	Komisaře	pro	politiku	zaměstnanosti	
a	sociálního	začleňování.	Byli	jsme	v	Českém	
domě,	 v	 budově	 Evropské	 komise,	 v	 Parla-
mentariu	a	samozřejmě	jsme	si	prohlédli	hodně	
z	Bruselu.	

Večer	zbyl	i	čas	na	seznámení	s	mladými		ci-
zinci,	 procvičení	 angličtiny	 a	 francouzštiny	
a	tanec.	

Průvodkyně	 Zuzana	 Pavlíčková	 se	 o	 nás	
bezvadně	starala.	Program,	doprava,	ubytování	
i	strava,	to	vše	bylo	na	vysoké	úrovni.

Pobyt	 byl	 sice	 krátký,	 ale	 dlouho	 z	 něj	
budu	 čerpat.	 Přeji	
všem	mladým	lidem,	
aby	mohli	 cestovat,	
poznávat,	 protože	
zkušenosti	 jsou	 ne-
přenositelné.

PS	 :	 Za	 celou	
dobu	 pobytu	 jsme	
nezjistili,	jak	vypadá	
typický	 Belgičan,	
protože	 Brusel	 je	
velmi	 kosmopolitní	
město.	Každý	odně-
kud	pochází.	Muslim	
diskutuje	 s	 křesťa-
nem,	 bílá	 dívka	 se	

vede	za	ruku	s	Afri-
čanem….prostě	situ-
ace,	které	se	stávají	
běžnější	 a	 běžnější	
i	u	nás.	

Tereza Soukupová 
Střední odborná škola 

Blatná

Program na červenec a srpen 2012
Mateřské centrum bude během letních prázdniny otevře-
no v těchto dnech:

 18. 7. 2012 – hry, tvoření + stříhání dětí
   1. 8. 2012 – hry, tvoření
 15. 8. 2012 – hry na hřišti u MC
MC bude otevřeno dopoledne od 9.00 do 11.00 hod.

Neděle	15.	července
Odpoledne plné her a soutěží pro celou rodinu, tentokrát v duchu 
olympijských her
  S Kapříkem na hřiště
 – na zimním stadionu od 14.00  do 17.00 hod.
Připravena je i dětská tombola.

Informace o dalších připravovaných akcích a programu najdete 
na www.mckaprik.estranky.cz
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SOULADĚNÍ – JAROSLAV DUŠEK V BLATNÉ
Zámek	Blatná	se	ve	dnech	10.	a	11.	srpna	2012	stane	posledním	místem	

letního	putování	dnes	již	kultovního	představení	Čtyři	dohody	a	Pátá	doho-
da	v	podání	herce	Jaroslava	Duška.	Pět	půvabných	míst	jihočeské	krajiny	
přivítá	diváky	pod	společným	názvem	SOULADĚNÍ,	souladění	živlů	země,	
voda,	vzduch	a	oheň.	Programy	jednotlivých	míst	konání	prezentují	vždy		
jeden	z	živlů,	v	Blatné	nastává	setkání,	prolnutí.	Neboť	jihočeské	město	
Blatná	přivítá	hosty	uprostřed	ZEMĚdělské	krajiny,	protkané	VODAmi	
rybníků,	potůčků	a	říček,	kde	VZDUCH	je	provoněn	lesy,	háji,	remízky.

Magické	tóny	tibetských	a	křišťálových	mís,	melodie	klavíru	tvořené	
rukama	hudebníků	malých	i	velkých	provlní	nádvoří	blatenského	zámku,	
doznívajíce	mezi	 staletými	duby	 zámeckého	parku.	Zde	pod	ochranou	
bílého	 šapita	 rozdmýchají	OHEŇ	 sdílení	 během	představení	 Jaroslava	
Duška	Čtyři	dohody	a	Pátá	dohoda.

PROGRAM

10. 8. 2012
20,30	h		 ČTYŘI	DOHODY	–	Jaroslav	Dušek,	Pjér	la	ŠéZ,		
	 Zdeněk	Konopásek,	Viktor	Zborník
 šapitó v zámecké zahradě
11. 8. 2012
od	8	h		 TRADIČNÍ	SOBOTNÍ	TRH,	ulice	Na	Příkopech	
15	h		 VERNISÁŽ	VÝSTAVY	MICHAELA	REYNOLDSE,
	 TZV.	ARCHITEKTA	ODPADŮ,	uvede	Jaroslav		
	 Dušek,	na	klavír	doprovodí	Jiří	Rössler
 zámek Blatná
16	-	18	h			 „NEKONEČNÝ	KLAVÍR“–	zveme	klavíristy	rozma-	
	 nitých	žánrů	a	všelikého	věku,	pište	na
	 trhyblatna@trhyblatna,	volejte	731	538	878	nebo	jen		
	 tak	přijďte
 nádvoří zámku

18:30	h		 TIBETSKÉ	A	KŘIŠŤÁLOVÉ	MÍSY	-	manželé	Marešovi,		
 zámek Blatná
20:30 h  PÁTÁ	DOHODA	-	Jaroslav	Dušek,	Pjér	la	ŠéZ,	Zdeněk		 	
	 Konopásek,	Viktor	Zborník
 šapitó v zámecké zahradě
Po	představení	:	GONGY	–	manželé	Marešovi
 nádvoří zámku
	 PROMÍTÁNÍ	
 šapitó v zámecké zahradě

PŘEDPRODEJ:	www.terramitica.cz,	 
kaplanka	Blatná,	tel.:	776	341	066
otevírací	hodiny:	 
ÚT	13:15	-	17:30	 
ST	-	PÁ	10:30	-	12:15	13:15	-	17:30 
SO	8:00	-	12:15	15:00	-	18:00 
NE	13:30	-	12:15

Středa 4. července od 20 hod.
zimní stadion

Hamr, Anarchuz, Harlej
DJ Zbíral

Předprodej nápoje Halgaš 
pod Beránkem

Nový projekt na SOŠ Blatná na podporu výuky předmětů 
u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Střední	odborné	škole	v	Blatné	se	podařilo	zapojit	do	projektu	Výuka odborných předmětů 
u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami	CZ.1.07/1.2.06/04.0013.	Zařazením	 školy	
do	projektu	se	zpřístupní	studium	atraktivních	oborů	Obchodní	akademie,	Elektronické	počítače	
a	Informatika	v	ekonomice	i	pro	studenty	s	určitým	zdravotním	omezením.

Učitelé	SOŠ	Blatná	vytvářejí	na	odborné	předměty	výukové materiály	jak	pro	děti	se	speci-
fickými	vzdělávacími	potřebami,	tak	i	pro	ostatní	studenty.	Materiály	jsou	v	elektronické	i	tištěné	
podobě	ve	formě	prezentací,	cvičných	testů,	elektronických	učebnic	atd.

Jde	například	o	předměty	Účetnictví,	Ekonomika,	Management,	Marketing,	Finance,	Právo,	
Písemná	a	elektronická	komunikace,	Grafika	na	PC,	Elektrické	měření	a	Elektrotechnika.

Martina Běhounková, Aleš Drobník
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Žákovský parlament na výletě
Blíží	 se	 sice	 konec	 školního	 roku,	 ale	 činnost	

žákovského	 parlamentu	 na	 ZŠ	TGM	 ještě	 zdaleka	
nekončí.	Abychom	 načerpali	 síly	 do	 posledních	 pár	
týdnů,	 odjeli	 jsme	 4.	 června	 na	 dvoudenní	 výlet	

do	Hvožďan.	Zúčastnili	se	ho	parlamenťáci	ze	všech	tříd	–	tedy	od	2.	do	 
9.	ročníku.	Díky	rodičům,	kteří	nám	zajistili	ranní	dopravu	do	Hvožďan,	
jsme	stihli	i	plánovaný	výstup	na	Třemšín.	Odpoledne	bylo	plné	aktivit	
týkajících	se	naší	činnosti	v	projektu	Žákovské	parlamenty	SOS	a	našeho	
parlamentu	jako	takového.

„V pondělí 4. června jsme s naším žákovským parlamentem vyjeli 
na společný výlet do Hvožďan. Náš plán byl jasný… Hned ráno jsme si vyšli 

na rozhlednu Třemšín. 
I když byla cesta docela 
náročná, všichni jsme to 
zvládli. Odpoledne jsme 
došli ke zdejšímu kou-
pališiě, kde jsme hráli 
různé hry a úkoly, které 
si pro nás naši koordiná-
toři připravili. Největším 
překvapením pro nás 
bylo, když se za námi 
přijeli podívat někte-
ří loňští parlamenťáci 

a společně s námi si po opékání buřtů zahráli šipkovanou. Měli jsme štěstí, 
že nám nakonec vůbec nezapršelo, ale na plánované spaní pod stanem 

byla zima, a tak jsme 
přespali v tělocvičně 
hvožďanské školy. Dru-
hý den ráno jsme se sice 
probudili do deštivého 
dne, ale to nám dobrou 
náladu vůbec nezkazilo. 
Po snídani jsme si za-
soutěžili ve družstvech 
a zahráli si hru „kufr“. 
Po obědě jsme si potom 
zahráli s hvožďanskými 
žákyněmi, které právě měli tělocvik, fotbal. Po vyrovnaném zápase jsme si 
sbalili věci a vydali se zpět domů. Myslím, že můžu za všechny říct, že se 
nám výlet velice líbil a že už se všichni těšíme na další…“ 

Karolína Handíková, předsedkyně ŽP 
Zkušenosti	nasbírané	na	našem	výletu,	budeme	moci	využít	hned	v	září	

na	další	společné	akci,	kterou	bude	prožitkový	kurz	(tentokrát	putovní).	
koordinátorka ŽP Mgr. Ludmila Růžičková

MŠ Vrchlického se 
těší na prázdniny

V	 letošním	 roce	 jsme	 se	 s	 dětmi	 zapojili	
do	 celoročního	 projektu	 ,,Zvířata	 a	 rostliny“	
a	zaměřili	se	na	poznávání	životního	prostředí,	
přírody	a	zvířat.	Proto	 i	naše	výlety	 směřova-
ly	 do	Záchranné	 stanice	 živočichů	MAKOV	
a	do	Ekocentra	Čapí	hnízdo.	Děti	zde	poznaly	
různé	druhy	zvířat	volně	žijících	na	našem	území	
a	poslechly	si	vyprávění	o	opuštěných,	zraněných	
i	handicapovaných	zvířatech.

Děti	si	z	naší	mateřské	školy	odnášejí	i	plno	
dalších	 zážitků,	 například	 z	 návštěvy	 Plane-
tária	 v	Českých	Budějovicích,	 Solné	 jeskyně	
v	Miroticích	a	z	výletu	do	Temelína.	V	Blatné	
navštívily	zámek,	městské	muzeum	i	knihovnu.	
Pro	 děti	 byla	 uspořádána	beseda	 s	Policií	ČR	
i	městskou	policií.

Děti	shlédly	několik	divadelních	představení	
zahraných	jak	profesionálními	herci,	tak	dětmi	
z	 dramatického	 kroužku	 ze	ZŠ	Bělčice	 a	ZŠ	
J.A.Komenského.	Společně	si	i	zasportovaly,	zú-
častnily	se	májového	běhu	i	plavání.	Zapojily	se	
do	výtvarných	soutěží,	kde	získaly	řadu	ocenění.

Žáci	ze	ZŠ	T.G.Masaryka	připravily	pro	naše	
děti	hru	 ,,Šipkovanou“,	zakončenou	opékáním	
špekáčků	......

.....	A	 je	 tu	 konec	 školního	 roku,	 přejeme	
našim	 dětem	krásné	 prázdniny	 plné	 sluníčka	
a	předškoláčkům	ve	škole	hodně	úspěchů.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Blatná, Vrchlického
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 ULTURNÍ KALENDÁK
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Noc kostelů v Blatné
Od	roku	2009	se	pravidelně	na	konci	května	nebo	na	počátku	června	

koná	Noc	kostelů	 (Noc	kostolov,	Lange	Nacht	 der	Kirchen),	 společný	
česko-slovensko-rakouský	projekt,	jehož	cílem	je	představit	kostely	i	jiné	
křesťanské	modlitebny	co	nejširší	veřejnosti	jako	důležitá	místa	setkávání	
a	 samozřejmě	 také	 jako	 památky	 nesporné	 historické,	 architektonické	
a	umělecké	hodnoty.	Na	mnoha	místech	jsou	tak	ve	stanovený	den	kostely	
otevřeny	a	většinou	se	zájemcům	o	jejich	návštěvu	nabízí	řada	doprovod-
ných	programů,	 jako	jsou	komentované	prohlídky,	přednášky,	koncerty	
duchovní	hudby,	čtení	z	Písma,	workshopy	pro	děti	apod.	Akce	se	 těší	
velkému	zájmu	veřejnosti.	Kostely	zapojené	do	projektu	navštěvují	 jak	
věřící,	 tak	 lidé	bez	náboženského	vyznání.	A	právě	 těm	je	akce	určena	
především.	Nenásilnou	a	nezávaznou	formou	se	mohou	seznámit	s	křes-
ťanstvím,	jeho	hodnotami	a	projevy.

Blatenský	děkanský	chrám	Nanebevzetí	Panny	Marie	se	letos	zapojil	
do	Noci	kostelů	poprvé.	V	páteční	podvečer	1.	června,	v	18:00,	tedy	v	po-
někud	neobvyklém	čase	se	rozezněly	všechny	čtyři	blatenské	zvony,	aby	
oznámily,	že	Noc	kostelů	v	Blatné	začala.	Předcházela	mše	svatá.

Nejprve	měli	zájemci	možnost	vystoupat	na	zvonici,	dozvědět	se	zde	
něco	o	její	historii	a	prohlédnout	si	zvony.	Otevřena	byla	i	jindy	nepřístupná	
kaple	sv.	Michaela	s	pozdně	gotickou	sklípkovou	klenbou	a	přilehlý	ambit;	
mohlo	se	jít	i	na	varhanní	kůr.

V	19:00	zahájil	duchovní	správce	farnosti	P.	Heřman	Fritsch	program	
mluveného	 slova	 a	 hudební	 produkce	 v	 kostele	 samém.	Po	 přednášce	
a	 projekci	Mgr.	Vladimíra	Červenky	 o	 patronce	 kostela	Panně	Marii,	
církevních	dogmatech	spojených	s	její	osobou	a	způsobech	jejího	zobra-
zování	(ikonografii)	ve	výtvarném	umění	se	poprvé	rozezvučely	blatenské	
varhany.	Mgr.	Jakub	Komrska	zahrál	mariánskou	píseň	„Chválu	vzdejme“,	
načež	se	pustil	do	originální	variace	na	tuto	skladbu.	Pak	přišel	na	řadu	
odborný	výklad	Mgr.	Romana	Lavičky	z	Národního	památkového	ústavu	
v	Českých	Budějovicích	o	architektonickém	vývoji	kostela.	Přednášející	
zdůraznil	jeho	jedinečnost	jakožto	hodnotné	památky	jihočeské	církevní	
architektury,	a	to	zejména	díky	užití	pozdně	gotické	sklípkové	klenby	lodi	
svedené	na	masivní	válcové	pilíře,	které	rozdělují	kostel	na	dvě	rovnoměrné	
části	(Blatná	je	 jedním	z	mála	dvoulodních	kostelů	v	českých	zemích).	
O	vnitřním	zařízení	kostela	pohovořil	opět	Mgr.	Červenka.	Poté	si	již	mohli	
účastníci	akce	důkladně	prohlédnout	interiér	kostela	a	obdivovat	kupříkla-
du	řemeslnou	úroveň	řezbářské	práce	na	oltářích	nebo	blíže	prozkoumat	
náhrobník	Lva	z	Rožmitálu,	švagra	krále	Jiříka	z	Poděbrad	a	vůdce	jeho	
známého	poselstva	po	západoevropských	panovnických	a	velmožských	
dvorech	v	letech	1465–1467.		Na	několika	případech	bylo	možno	v	praxi	
uplatnit	poznatky	o	ikonografii	Panny	Marie.	Program	noci	kostelů	v	Blatné	
pak	důstojně	ukončil	opět	Mgr.	Jakub	Komrska	bravurní	varhanní	hrou.	
Přítomní	se	mohli	zaposlouchat	do	velebných	tónů	skladeb	J.	S.	Bacha,	
G.	F.	Händela	či	C.	Francka.

V	dnešní	době	se	na	církev,	tedy	hlavně	na	římskokatolickou,	nahlíží	
vesměs	jako	na	zkostnatělou	a	zpátečnickou	organizaci,	která	není	schopna	
držet	krok	s	dobou	a	„modernímu“	člověku	nemá	již	co	nabídnout.	Tento	
zjednodušený	a	značně	nepřesný	pohled	je	třeba	překonávat,	a	to	i	pomocí	
takových	akci	jako	je	právě	Noc	kostelů,	která	chce	veřejnosti	představit	
církev	(tj.	společenství	věřících,	nikoli	jen	duchovních	hodnostářů)	jako	
tvůrce	či	iniciátora	vzniku	kulturních	hodnot,	které	přetrvaly	století,	činí	
naši	zemi	jedinečnou	a	na	které	můžeme	být	tudíž	náležitě	hrdí.	Snad	se	
to	alespoň	trochu	podařilo	i	v	Blatné.

Jen	stěží	by	se	mohla	Noc	kostelů	v	Blatné	uskutečnit,	nebýt	ochoty	
a	pomoci	těch,	kterým	bych	zde	rád	vyslovil	své	poděkování.	Upřímné	
Pán	Bůh	zaplať	patří	P.	Heřmanu	Fritschovi,	děkanovi	v	Blatné,	zdejším	
zvoníkům	Stanislavu	Wernerovi,	 Jaroslavu	Bůbalovi,	Haně	Vydrové	
a	Václavu	Vydrovi,	Technickým	službám	města	Blatné,	p.	Zdychyncové,	
Mgr.	Romanu	Lavičkovi	 z	Národního	památkového	ústavu	v	Českých	
Budějovicích,	Mgr.	Jakubu	Komrskovi	a	v	neposlední	řadě	všem,	kteří	
na	 akci	 přišli,	 ať	 už	 je	 do	blatenského	kostela	 přilákala	možnost	 vidět	
běžně	zřídka	přístupná	místa,	snaha	dozvědět	se	něco	více	o	významných	
blatenských	pamětihodnostech	nebo	 touha	po	kulturním	či	 duchovním	
zážitku.	Snad	se	v	příštím	roce	sejdeme	při	stejné	příležitosti,	třeba	v	jiném	
kostele	Blatenska.

Mgr. Vladimír Červenka
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 PORTS
Konec školního roku 
v blatenském judu

Počasí	začíná	slibovat	začátek	 léta	a	s	ním	
i	vytoužený	příchod	letních	prázdnin.	Ještě	před	
tím,	 než	 se	 všichni	 rozutečou	 na	 zasloužený	
odpočinek,	jsme	absolvovali	turnajový	trojboj,	
otestovali	 jsme	motorickou	výkonnost	 našich	
svěřenců,	přiložili	ruku	k	dílu	a	trochu	jsme	zve-
lebili	naše	sportoviště	a	v	neposlední	řadě	jsme	
nějakou	tou	cenou	ocenili	snahu	členů	oddílu,	
kterou	projevili,	jak	na	trénincích	během	roku,	
tak	na	závodním	tatami.	

Ale	nepředbíhejme.	
V	sobotu	12.	května	jsme	zavítali	do	Sušice,	

kde	místní	 oddíl	 pořádal	 první	 ročník	 turnaje	
Pohár	starosty	města	Sušice.	V	kategorii	koťata	
se	dařilo	Lubomíru	Janků,	který	ve	váze	do	25	kg	
získal	stříbrnou	medaili	za	2.	místo.	V	kategorii	
mláďata	byl	určitě	se	svým	výkonem	spokoje-
ný	Jan	Podlešák.	Není	divu,	vždyť	ve	váhové	
kategorii	 nenašel	 přemožitele	 a	 obdržel	 ceny	
za	 1.	místo.	V	kategorii	mladší	 žáci,	 ve	 váze	
do	 50	kg,	 obsadil	 3.	místo	Ladislav	Matějka.	
Pavel	Urban	se	mohl	radovat	z	1.	místa,	zvítězil	

totiž	ve	váze	do	55	kg.	V	celkovém	pořadí	týmů	
Blatná	skončila	přesně	uprostřed.	Obsadila	totiž	
8.	místo	z	16	klubů,	které	dorazily	poměřit	síly	
na	tento	turnaj.

Hned	o	týden	později	jsme	se	rozjeli	do	Pra-
chatic,	 kde	 pořádali	 již	 tradiční	Velkou	 cenu	
města	Prachatice.	V	kategorii	mláďata	 ovládl	
váhu	do	42	kg	Jan	Podlešák	(1.	místo).	V	kate-
gorii	mladší	žáci	získal	3.	místo	ve	váze	do	55	kg	
Pavel	Urban.	V	 kategorii	 starší	 žáci	 obsadili	
shodně	 2.	místo	Adam	Žihla	 (váha	 do	 60	kg)	
a	Miloš	Franc	(váha	do	50	kg).

Na	poslední	turnaj	ve	školním	roce	2011/2012	
jsme	zavítali	do	nedalekých	Strakonic,	kde	se	
v	 sobotu	 2.	 6.	 konal	 již	 8.	 ročník	Velké	 ceny	
Strakonic.	Na	tomto	turnaji	získal	2.	místo	Jan	
Podlešák,	když	těsně	prohrál	až	poslední	zápas	
váhové	kategorie	do	40	kg.	Ve	váze	do	55	kg	ob-
sadil	Pavel	Urban	3.	místo.	Vystoupat	na	stupně	
vítězů	mohl	 i	Ladislav	Matějka.	Obsadil	 totiž	
ve	váze	do	50	kg	2.	místo.	V	kategorii	starší	žáci	
získal	Adam	Žihla	2.	místo	ve	váze	do	60	kg.	

Váha	do	50	kg	viděla	vynikající	výkon	Miloše	
France,	 který	 našel	 v	 této	 nadupané	 kategorii	
přemožitele	 až	 ve	 finále.	Mohl	 se	 tak	 pyšnit	
zaslouženou	medailí	za	2.	místo.

Po	 uzavření	 našeho	 sportovního	 snažení	
v	této	části	roku	jsme	se	zaměřili	na	to,	abychom	
zjistili,	kdo	má	v	oddílu	největší	sílu,	rychlost	
a	 vytrvalost.	Testování	motorické	 výkonnosti	
jsme	rozdělili	na	dvě	části:	zatímco	první	část	
se	 odehrávala	 na	 atletickém	 oválu	místního	
stadionu,	druhá	polovina	proběhla	v	prostorách	
Sokolovny.	A	 jak	 už	 to	 tak	 bývá,	 někteří	 se	
blýskli	výkonem,	který	od	nich	nikdo	nečekal,	
zatímco	 jiným	 se	 nedařilo	 podle	 očekávání.	
Všichni	ale	prokázali,	že	jsou	schopni	i	zde	podat	
velmi	dobré	výkony.

Po	skončení	oddílového	měření	sil	nezbývalo	
než	všem	rozdat	zasloužené	ceny	a	popřát	přes	
prázdniny	dostatečný	odpočinek.	V	září	se	se-
jdeme	znovu	a	doufejme,	že	si	všichni	přinesou	
s	sebou	velkou	chuť	a	elán	do	tréninku.

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

Více	informací	o	oddíle	juda	v	Blatné	a	o	So-
kolu	Blatná	na	www.tjsokolblatna.cz,	o	DDM	
Blatná	 na	www.ddmblatna.cz.	Na	 stránkách	
Sokola	je	možné	si	prohlídnout	i	fotky	z	blaten-
ského	judistického	klání	z	konce	dubna.

Lukáš Kocourek

Miloš_Franc - 2. misto.

Závodníka SCV Blatná 
Martina Kohela 
zachraňoval při šumavském 
cyklomaratónu z vody 
hastrman

„Král	Šumavy“	 znamená	v	 cyklistické	 ter-
minologii	 něco	 na	 způsob	 „velkého	 trápení“.	
V	tomto	případě	se	totiž	nejedná	o	legendárního	
převaděče	přes	hranice,	nýbrž	o	velmi	náročný	
a	svízelný	šumavský	cyklomaratón.	Není	tudiž	
divu,	že	při	pouhém	vyslovení	názvu	závodu	za-
mrzne	každému	méně	otrlému	cyklistovi	úsměv	
na	 rtech	 a	 u	 „vyšvihaného“,	 zkušeného	borce	
vyvolá	zvuk	oněch	dvou	slov	minimálně	respekt.

Už	 po	 léta	 se	 pouští	 do	 křížku	 s	 „Králem	
Šumavy“	i	členové	závodní	stáje	SCV	Blatná.	
Nejinak	 tomu	bylo	 i	 letos.	Mezi	 „vyzyvatele“	
patřili	letos	znovu	i	bratři	Petr	a	Martin	Kohelovi	
ze	Strakonic.	A	i	tentokrát	obstáli	v	těžké	zkoušce	
důstojně	a	se	ctí.

Osmnáctiletý	Petr	si	na	prestižním	přeboru	
horských	 kol,	 startujícím	 v	Klatovech,	 zvolil	
trasu	 o	 délce	 75	 kilometrů	 a	 umístil	 se	mezi	
tisícovkou	závodníků	na	fantastickém	88.	místě.	
Přesto	nebyl	s	podaným	výkonem	zcela	spoko-
jen:	„	Na	dvacátém	pátém	kilometru	jsem	píchl	
duši	a	od	čtyřicátého	pátého	kilometru	mě	začala	
bolet	záda,	takže	jsem	byl	nucen	zvolnit	tempo.	
Co	mě	deptalo	ještě	víc,	byli	jedinci,	kteří	„Krále	
Šumavy“	pojali	jako	výlet,	vodili	kola	do	kopců	
a	 zabrali	 vyjetou	 stopu,	 takže	 já	 byl	 nucen	 se	
trápit	po	kamenech	a	kořenech!,“připomíná	 si	
nelehké	okamžiky	Petr,	který	si	to	letos	„rozdal“	
se	šumavským	velikánem	už	potřetí.

Celkově	 se	 letos	 zúčastnilo	 slavného	 cyk-
lomaratónu	 2500	 cyklistů!	A	 to	 i	 přesto,	 že	
jde	skutečně	o	„velké	trápení“,	jak	dosvědčuje	
sám	Petr	Kohel:	„Je	tam	převýšení	2200	metrů.	
Většinu	 tratě	 tvoří	 lesní	cesty	a	není	 tam	moc	
příležitostí	k	odpočinku.	Prudké	kopce	střídají	
příkré	sjezdy,	rovina	v	pravém	slova	smyslu	tam	
neexistuje!	Ke	králi	patří	už	tradičně	brody	-	letos	
jsme	se	museli	vypořádat	se	 třemi.	Já	 jsem	se	
letos	výjimečně	nevykoupal,“	usmívá	se	jezdec	
SCV	Blatná.

A	právě	na	místě	toho	nejnáročnějšího	bro-
du	se	nachází	nevídaná	atrakce,	která	unavené	
a	ztrápené	cyklisty	alespoň	na	chvíli	pobaví.	Je	jí	
nemilkovský	hastrman,	který	tradičně	zachraňuje	
„topící	se“	závodníky	z	vody	a	pak	jim	nabízí	
„univerzální	medicínu“	na	zahřátí-	příslušníkům	
mužského	pohlaví	 rum,	 zástupkyním	něžného	
pohlaví	vaječný	koňak.	Jedná	se	o	opravdu	ori-
ginální	show,	zvlášť	když	místní	občan-	recesista	
schválně	přehrazuje	říčku,	aby	cyklistům	nahnal	
pod	kola	ještě	vodu	navíc.

To	Martin	Kohel	se	na	rozdíl	od	svého	brášky	
rumu	napil,	z	čehož	logicky	vyplývá,	že	se	před-
tím	napil	i	vody.	Na	druhé	straně	toto	občerstvení	
potřeboval,	protože	hned	v	prvním	sjezdu	ztratil	
láhev	s	iontovým	nápojem	a	s	tou	druhou	musel	
notně	šetřit.	„Jel	 jsem	taky	 trasu	75	kilometrů	
a	 skončil	 jsem	 na	 133.	 pozici,“	 uvádí	 starší	
z	bratrské	dvojice,	„Závod	se	mi	moc	líbil,	žádné	
technické	ani	zdravotní	problémy	mě	nepostihly.	
Docela	jsem	se	bavil	při	pohledu	na	cykloturisty,	
kteří	 zastavili	 na	 každé	 občerstvovací	 stanici	
a	uspořádali	si	tam	malou	hostinu.	Já	jsem	v	jízdě	
vždy	popadl	jen	banán,	na	té	poslední	mi	doslova	
„zachránil	život“	kelímek	s	vodou	-	půl	jsem	si	
ho	nalil	na	hlavu	a	půl	ho	vypil.“

Petr	 i	Martin	 absolvovali	 cyklomaratón	
za	 necelé	 čtyři	 hodiny.	 Shodli	 se	 na	 tom,	 že	
po	organizační	stránce	byl	„Král	Šumavy“	za-
bezpečen	výborně:	„Veškerá	nebezpečná	místa	
byla	viditelně	označena,	servis	v	cíli	hodnotíme	
jako	skvělý	a	jedinečný!“

Závěrem	ještě	zmínili,	že	měli	letos	výhodnou	
startovací	pozici:	„	Díky	loňskému	umístění	jsme	
letos	mohli	startovat	v	první	vlně	a	to	je	značná	
výhoda.	V	umístění	jsme	se	oba	zlepšili.“

„Krále	 Šumavy“	 si	mimo	Petra	 a	Martina	
„podali“	ještě	další	dva	jezdci	závodní	stáje	SCV	
Blatná-	Ondřej	Hulač	 z	Blatné	 /	 výborné	 27.	
místo	na	trase	75	kilometrů	/	a	Vladimír	Tuháček	
z	Blatné	/	84.	místo	na	trase	75	kilometrů	/.

Vladimír Šavrda
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Martina Fiňka z Blatné a Čechoameričana Jindřicha Henryho 
Grefa od sebe dělí půlstoletí života
Pojí je ale k sobě pevné pouto kamarádství, motokrosová vá-
šeň a společné tréninky na silných strojích. Oba jsou machři 

ve svých kategoriích.
Motokrosovému	borci	Martinu	Fiňkovi	 z	Blatné	 je	 dvaadvacet	 let.	

Čechoameričanovi	Jindřichovi	Henrymu	Grefovi	přibyl	loni	na	krk	sed-
mý	křížek.	Ve	světě	motokrosu	jsou	oba	extratřídou	a	zároveň	kamarády	
a	společníky.	Hodně	už	spolu	prožili,	natrénovali	a	vybudovali.	I	letos	mezi	
tvrdými	muži	na	silných	mašinách	bodují	a	atakují	motokrosový	Olymp.

Na	svůj	věk	ostřílený	a	zkušený	Martin	si	letos	zařádil	už	na	třech	pře-
borech	Mistrovství	republiky.	„V	Pacově,	což	byl	první	závod,	se	mi	tolik	
nazadařilo-	celkově	jsem	skončil	dvanáctý,“	rozkrývá	talentovaný	jezdec	
obrazec	úvodních	startů,	„	Loket	nad	Ohří	mi	vynesl	sedmou	pozici,	nej-
lepšího	výsledku	jsem	dosáhl	v	Přerově-	čtvrtá	příčka.	V	průběžné	tabulce	
se	držím	na	šestém	stupínku.	Na	čtvrtý	a	pátý	je	jen	malý	bodový	rozdíl.	
Ještě	mě	čekají	dva	mistrovské	přebory	a	hrozně	 rád	bych	v	celkovém	
hodnocení	figuroval	do	pátého	místa,“	přeje	si	Martin	Finěk.

Mladý	machr	už	absolvoval	také	dva	jihočeské	závody	a	oba	dokázal	
vyhrát.	Chce	jet	všechny.	„Startoval	jsem	také	na	dvou	závodech	juniorské	
kategorie	a	probil	se	k	bronzu.	Celkově	už	se	konaly	čtyři	přebory,	ale	já	
nechci	projít	celým	seriálem-	mám	jiné	priority,“	vyjadřuje	se	k	této	kapitole	
letošní	sezóny	Martin.

Dodává	následující:	„Zpočátku	jsem	nebyl	tak	docela	„pevný	v	kramfle-
cích“.	Podepisovala	se	na	mně	určitá	nejistota,	chyběl	mi	pořádný	rozjezd,	
ale	teď	už	je	to	mnohem	lepší,“	soudí	blatenský	„dravec“	těžkých	tratí.

Čechoameričan	Jindřich	Henry	Gref	,	který	emigroval	do	USA	v	roce	
1969,	je	v	rodině	Fiňků	pravidelným	hostem.	I	letos	u	svých	přátel	a	kolegů	
strávil	v	Blatné	tři	měsíce.	„Letos	jsme	se	hodně	soustředili	na	Mistrovství	
Evropy,“	říká	loňský	sedmdesátník,	který	k	významnému	životnímu	jubi-
leu	od	party	motokrosových	nadšenců	dostal	krásnou	motorku	ČZ		360,	„	
Ve	Švýcarsku	jsem	vybojoval	osmé	místo,	v	Německu	jsem	skončil	čtvrtý,	
teď	mě	ještě	čeká	Itálie.	V	celkové	klasifikaci	si	držím	pátou	příčku.“

V	září	možná	na	pohled	drsný	Čechoameričan,	který	pod	touto	slupkou	
skrývá	 ryzí	 charakter	 a	 zlaté	 jádro,	 pojede	 s	 kamarády	 z	 branže	 závod	
družstev	za	český	tým.	„Problém	může	být	v	tom,	že	mám	jen	americké	
občanství,	ale	při	dobré	vůli	lze	udělat	výjimku,“vysvětluje	„Ocelový	Jin-
dřich“,	„	Pokud	mi	tenhle	úmysl	z	nějakého	důvodu	nevyjde,	„spravím	si	
chuť“	na	strakonické	Habeši,	kam	jezdíme	každý	rok	v	říjnu.“

Po	návratu	do	USA	bude	pokračovat	Jindřich	Gref	v	tamních	mistrov-
ských	závodech,	kde	loni	získal	stříbro	hned	ve	dvou	třídách.	Rovněž	bude	
pokračovat	ve	stavbě	automatických	linek	pro	japonskou	firmu,	kde	pracuje	
už	28	let	a	nehodlá	tohoto	pracovního	„koně“	ještě	pověsit	na	hřebík.

K	osobě	Martina	Fiňka	vydává	 tento	 lichotivý	posudek:	 „Martin	 je	
obrovský	talent,	který	se	už	silně	tlačí	do	profesionální	špičky.	Pomohla	by	
mu	větší	sponzorská	podpora,	protože	motokros	je	hodně	drahý	sport.	Moc	
rád	s	ním	trénuju	a	obrážím	závody,	protože	jeho	nasazení	na	trati	je	hotový	
motokrosový	koncert.	Strašně	si	ho	vážím	a	věřím,	ne,	vím,	že	to	dotáhne	
hodně	daleko,“netají	se	obdivem	houževnatý	veterán,	který	se	do	Čech	
vždycky	rád	vrací	a	úroveň	zdejších	závodů	hodnotí	na	stupnici	od	jedné	

do	 deseti	 číslem	
dvanáct.

Dodatek:	Mar-
tin	 Finěk	 by	 rád	
touto	cestou	podě-
koval	manažerovi	
mateřského	 týmu	
REDE	KTM	Petru	
Radovi	 a	 za	 od-
bornou	 přípravu	
Jaroslavu	Čadkovi	
ze	Strakonic.

Vladimír Šavrda

KRAJSKÝ PŘEBOR II MUŽŮ VE VOLEJBALE 
- Dřeváci zakončili sezónu vítězně

Až	v	posledním	zápase	 sezóny	 se	Dřeváci	TJ	Sokol	Blatná	dočkali	
vítězství,	když	na	domácím	hřišti	zdolali	TJ	Budoclub	Písek.	

Soupeř	vstoupil	do	utkání	lépe	a	v	prvních	dvou	setech	byl	lepší.	Domácí	
dělali	mnoho	zbytečných	chyb	a	v	útoku	postrádali	klid,	a	i	proto	první	
dva	sety	prohráli.	Od	třetího	setu	však	zpřesnili	hru	a	na	hřišti	byli	lepším	
týmem,	což	přineslo	srovnání	stavu	na	2:2.	V	rozhodujícím	pátém	setu	
se	bojovalo	o	každý	míč	a	stav	byl	dlouho	vyrovnaný.	Nakonec	Dřeváci	
soupeři	ve	skóre	odskočili	a	vedení	již	nepustili.	Dokonali	tak	obrat	v	zá-
pase,	celkově	zvítězili	3:2	(20:25,	18:25,	25:17,	25:22,	15:12)	a	stylově	
tak	oslavili	desetileté	výročí	od	založení	oddílu.	Věřme,	že	vstup	do	nové	
sezóny	a	dalšího	desetiletí	bude	také	vítězný.

Ondřej Kočovský

Petr Soukup – cyklistický Král Šumavy
Úspěchy	cyklisty	Petra	Soukupa	v	celostátních	závodech	už	bereme	

pomalu	 jako	 samozřejmost.	Ve	 zcela	mimořádný	úspěch	 se	 zhodnotila	
jeho	neutuchající	tréninková	píle	a	cílevědomá	připrava.	Zvítězil	a	získal	
absolutní	prvenství	na	trase	tradičního,	nejobsazovanějšího	a	pro	závodníky	
celé	České	republiky	snad	nejprestižního	závodu	horských	kol,	na	50	km	
trase	v	Klatovech	–	na	Králi	Šumavy.	Úspěch	je	o	to	významnější,	že	zvítězil	
v	konkurenci	více	než	800	závodníků!	Petrovi	patří	srdečné	blahopřání.

V	dalších	závodech	„Kolo	pro	život	České	spořitelny“	horských	kol	
nezůstal	své	pověsti	nic	dlužen.	Jeho	umístění	to	jen	potvrzují:

1/	Lety	1.	místo	ve	své	kategorii	nad	40	let
2/	Úpice	3.	místo	d	t	t	o
3/	Pičín	1.	místo	v	absolutním	pořadí	všech	kategorií
4/	Špindlerův	Mlýn	2.	místo	ve	své	kategorii
Souhrnné	výsledky	ostatních	cyklistů	z	Blatné,	kteří	zaslouží	 taktéž	

velké	uznání,	budou	zveřejněny	později.
František Šesták
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P o z v á n k a
Pořadatelé bezdědovického sportování Vás srdečně zvou  na 

II. ročník „Turnaje v malé kopané“ 
o pohár starostky

který  se koná  v sobotu 14. července 2012  od 9.00 hodin
na fotbalovém  hřišti v Bezdědovicích . Pro zúčastněná mužstva

i diváky je  zajištěno  občerstvení. Všichni  jste srdečně zváni.

Za pořadatele Zdeněk Jícha 

Sponzor: obec Bezdědovice

34 Třemšínské listy - červenec 2012

PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA LENKA
Najdete nás v kadeřnictví ŠAMUR, J.P. Koupka 6, Blatná

Suchá přístrojová (mediciální) pedikúra se zabývá ošetřením 
nohou bezbolestným způsobem pomocí pedikérské frézy.

Ošetření zahrnuje: konzultace a poradenství • očištění 
 nehtového valu •  úpravu nehtů a dotvarování • odstranění 
 otlaků, mozolů a zrohovatělé kůže • lehkou masáž chodidel •
Dále nabízíme: p-shine, lakování laky značky OPI, Orly • 
thajskou relaxační masáž chodidel
Objednávky na tel.: 606 684 356 Lenka Míková

                                     Provozní doba – sobota (dle objednání)
                                     Standardní cena: 300 Kč/cca 60 minut
                                     více info na www.pedikuralenka.cz

SDH Bezděkov pořádá

 v sobotu 14.7.2012 od 14,00 hod. 

tradiční VEPŘOVÉ HODY
K tanci a poslechu hraje

 populární jihočeská dechovka

 DOUBRAVANKA

IT Servis Václav Milota
Prodej a Oprava počítačů, notebooků

 Kompletní servis 
 Údržba a čištění pc
 Počítačové sítě
 Zabezpečovací  systémy
 Odvirování
 Poradenství v IT

Mobil : 608 800 986        vasek.milota@gmail.com
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 TRUHLÁŘSTVÍ         
PARAMA            

ke kuchyni nad 30 000,- bez DPH 
varná deska ZDARMA                

k vestavné skříni od 2 m            
4 ks výsuvný koš ZDARMA            

formátování LTD desek             
olepování ABS hran do tl. 2 mm      

tel.776 11 88 15
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telefon: 724 130 630

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

Ing. Petr FOUS

GEODÉZIE
Na Blýskavkách 1430, 388 01 Blatná

IÈO: 659 54 050
tel.: 603 514 655

Odpovìdná osoba: Ing. Petr Fous

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

1430

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

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

FOUSOVI

GEODÉZIE

Ing. Petr FOUS

Na Blýskavkách 1430
388 01 Blatná

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

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

GEODÉZIE
Ing. Petr Fous

Na Blýskavkách 1430
388 01 BLATNÁ

tel.: 383 393 446
mobil: 603 514 655

geometrické plány pro:
- kolaudace budov

- rozdìlení pozemkù
- vìcná bøemena

vytyèování hranic pozemkù
úèelové mapy

zamìøování inž. sítí,...

POZOR!!!
ZMÌNA SÍDLA

GEODÉZIE

GEODÉZIE

300 m

30 m

velikost tabulky 17x95 cm

Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:    čt 15 - 18 hod.
     pá 15 - 18 hod.
     so (liché týdny 8-11 hod.)
     nebo po tel. domluvě
Hajany 15
 Tel.: 383 420 053, 
 mob. 604 566 214, 732 236 153
 www.spanekvperi.cz

 
 
 
 
 
            
   Střední odborné učiliště 
               BLATNÁ    

 
U Sladovny 671 

                            388 16 Blatná 
 
 
Nabízíme provedení těchto prací: 
 

• veškerou diagnostiku, seřízení 
a opravy osobních a užitkových 
automobilů včetně kontroly 
a seřízení geometrie podvozku 
novou 3D diagnostikou 

• servis klimatizací vozidel 
• měření emisí zážehových 

i vznětových motorů včetně přípravy 
vozidel na technickou kontrolu 

• opravy traktorů a zemědělské 
techniky 

• základní kurzy svařování, 
doškolování a přezkušování svářečů 

 Příjem 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

 

PRODÁM MAZDU 323, TŘÍDVEŘOVOU,
ROK VÝROBY 1997, OPRAVA NUTNÁ

NEBO NA NÁHRADNÍ DÍLY
TEL. 775 181 699

HLEDÁTE HLÍDÁNÍ PRO VAŠE RATOLESTI?
Zodpovědně a spolehlivě Vám je v době 
prázdnin pohlídá studentka Pedagogické 

fakulty.
Zkušeností s hlídáním mám.

Tel.: 739 63 60 20
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Nad Vdovečkem 1123
388 01 Blatná

Tel.: 383 422 044

Fax: 383 420 590

E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

www.blatenskatiskarna.cz

N A B Í Z Í :

T I S K :

 personifikace včetně číslování
 laminace do formátu A2

 ofsetový a digitální tisk letáků, vizitek,
     brožur, tiskopisů, barevných prospektů,
     katalogů, kalendářů
 DTP studio

Z A  V Ý H O D N É  C E N Y

Příjem zakázek: pondělí -  pátek od 6.00 - 14.00 hod.


