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Čtrnáctideník                                                                                                                                     Cena 7,- Kč

Celkem 11 medailí přivezly mažoretky 
PREZIOSO SOKOL BLATNÁ 

z Mistrovství Evropy

Úspěšná výprava se vrátila z Polska, kde se ME konalo, teprve v pondělí. Zprávu o soutěži a více 

fotografií přineseme v příštím čísle BL.
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 KTUALITYA
TÁBOR V KADOVĚ

Chtěly bychom poděkovat Luboši Srbovi, 
Zuzaně Marouškové a všem ostatním sympatic-
kým vedoucím, jejichž jména bohužel neznáme, 
kteří byli s našimi dětmi na táboře v Kadově 
od 19.7.-29.7. Našim dětem se s Vámi moc líbilo 
a mají mnoho zážitků. Na táboře byly poprvé 
a zřejmě to celé bylo ,,SUPER‘‘. Rozhodně to 
pro Vás nemohla být dovolenková akce, tak ještě 
jednou díky.

Daniela Piklová, Denisa Krstevová

V SOBOTU 15. ZÁŘÍ 2012
OD 14.00 HODIN

SE V HOSPODĚ U ČILÁKA 
V BUZICÍCH

A NA PŘILEHLÉM PROSTRANSTVÍ
USKUTEČNÍ

RYBÁSKÉ HODY
V jejich rámci budou různými způ-
soby upravovány rybí pochoutky.

Pro děti je připravena řada  
zábavných soutěží.

Do you speak English? 
Výuka angličtiny konverzační metodou.

Kurzy pro začátečníky, pokročilé, 
konverzace, příprava na maturitu, základy 
business English. Kurzy pro děti od 10 let.

Skupiny max. 6 účastníků, individuální 
přístup, vlídné zacházení.

Přihlašování, začátek, pokračování 
kurzů v týdnu od 3.9.2012. na adrese: 
Luboš Vinš, Na Obůrce 418, Blatná;

tel: 732 37 47 58;
e-mail: lubos.vins@seznam.cz

ČEKÁNÍ NA BABÍ LÉTO
Prázdniny končí, ale vždy s každým koncem 

přichází zároveň něco nového… Pro děti nový 
školní rok, noví kamarádi, nové zážitky, vědo-
mosti, noví učitelé. Také nám dospělým každý 
další den přináší něco nového. Ne vždy jsme 
však spokojeni s tím co nám život předkládá. 
Záleží však na úhlu pohledu a našem založení. 
Řekneme-li si „Všechno špatné, pro něco dobré“, 
nemá to chybu a pokud to budeme rozebírat dále 
zjistíme, že žádná věc není jen dobrá, má i stinné 
stránky a obráceně. Pokud něco pouze vychvalu-
jeme, potom si to idealizujeme a nechceme vidět 
právě odvrácenou tvář toho či onoho problému. 
Přesto však, abychom žili pokud možno šťastně 
a spokojeně, je nutné se učit vidět věci pozitiv-
ně a příliš se netrápit tím, co se nám nezdá být 
zrovna správné a nemůžeme to změnit. V našem 
případě věříme, že bude krásný podzim a už se 
těšíme na BABÍ LÉTO!!!

Léto pomalu ustupuje, srpen vše trochu na-
pravil nejen co se týká počasí, u nás i turistického 
zájmu o naše aktivity, nakonec přišly na řadu 
i málem zapomenuté LOĎKY!

PODZIM LIDOVÉHO ŘEMESLA
(Poněkud zavádějící titulek)
V měsíci září a říjnu pokud bude jen 

trochu příznivé počasí budou ŘEMESLNÝ 
DVŮR a s ním i PŮJČOVNA LODĚK otevře-
ny o každém víkendu, občas možná i v týdnu. 

Sobota   9.00 – 17.00 hod
Neděle 11.00 -  16.00 hod
Pokud bude otevřeno v týdnu  13.00 – 17.00 

hod ( na náměstí Míru před muzeem bude umís-
těn náš reklamní poutač).

Dále jsme zatím nedohlédli, ale předpoklá-
dáme, že v letošním roce zrealizujeme v tomto 
prostoru i naše každoroční „STAROČESKÉ 
VÁNOCE“.

PRANOSTIKA NA ZÁŘÍ
- V ZÁŘÍ SIC SLUNCE JEŠTĚ HODNĚ 

SVÍTÍ, ALE KABÁT JIŽ PŘIPRAVENÝ        
MUSÍŠ MÍTI

- ZÁŘÍ JE MÁJEM PODZIMU
- NAD MÁJOVOU ZAHRADU  ZAHRADA 

V ZÁŘÍ JE KRÁSNĚJŠÍ
- KDYŽ JE VHKO V ZÁŘÍ, V LESÍCH SE 

HOUBÁM DAŘÍ
- NA ŠTĚPÁNA KRÁLE, LÉTO JIŽ MÁ 

NAMÁLE (2.9.)
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Den české státnosti v Blatné
Dne 28. září, na Den české státnosti chystá Občanské sdružení Nobiscum Humanitas ve spolu-

práci s Centrem kultury a vzdělávání v Blatné slavnostní odpoledne. U příležitosti svátku svatého 
Václava bychom se chtěli pokusit o zápis do Guinessovy knihy rekordů v počtu Václavů, kteří ten 
den dorazí na oslavy na blatenském zámku. Pokud by přišlo tolik Václavů, kolik je jich zapsáno 
v matrice města Blatné, bude dosavadní rekord překonán. Samozřejmě doufáme, že pozvete na tuto 
akci všechny své známé Václavy i odjinud a že se nám to společně podaří.

Program bude bohatý –čeká nás řada kulturních akcí, vyvrcholením bude koncert Václava Hudečka.  
Představí se také Selská jízda – jejich hymnou je chorál Kdož sú boží bojovníci.

Kromě  tohoto bojovného chorálu  uslyšíme a třeba si i zazpíváme svatováclavský chorál.
Své pocity národní hrdosti projevují Češi za normální situace většinou jen při sportovních úspěších, 

jinak jsou velice rezervovaní. Nebojme se projevit své vlastenectví při státním svátku!
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Odvoz nashromážděného 
textilu k charitativním účelům

Jak se mnoho spoluobčanů Blatné dozvědělo z Blatenských listů či 
z rozhlasu, je nově na Sběrném dvoře v Blatné již několik týdnů umístěn 
kontejner Diakonie Broumov na sběr použitého ošacení, obuvi, plyšových 
hraček apod. Ve středu 22. srpna proběhl první odvoz nashromážděného 
ošacení i přesto, že nebyl kontejner ještě zcela zaplněn. Pracovníci Dia-
konie byli velice spokojeni, jak bylo vše správně zabaleno v pytlích, příp. 
zalepeno v krabici, ne vždy se prý s tímto vzorným přístupem setkávají. 
Proto bych rád jménem TS Blatná i jménem Diakonie Broumov poděkoval 
spoluobčanům Blatné, kteří již kontejneru využili, a to tak, jak je vyžado-
váno. Tzn., že vše řádně přebrali, pečlivě zabalili do pytlů a nevhazovali 
do kontejneru předměty a jiné odpady, které do něj nepatří. Ušetřili tím 
spoustu zbytečných starostí s tříděním a případným balením oblečení 
a ulehčili Diakonii Broumov přeložení na nákladní automobil, odvoz 
a určitě i samotné přetřídění na ošacení použitelné k humanitárním účelům 
a na ošacení, které se k těmto účelům nehodí (ale je možné jej využít např. 
v průmyslu na čištění rukou, úklidové hadry aj.).

Kontejner na použité oblečení je oranžové barvy a je polepen symboly, 
které naznačují, co do kontejneru patří (oblečení, lůžkoviny, prostěradla, 
ručníky, utěrky, péřové a vatové přikrývky, polštáře, deky, spací pytle, obuv 
svázaná k sobě, tašky, batohy, kabelky, plyšové hračky apod.). Do kontej-
neru, prosím, nevhazujte jiné odpady či předměty, než na které je určen 
a dbejte případných pokynů obsluhy SD.

Zdeněk Hajník – Sběrný dvůr Blatná

Zimní údržba
Ač se to nezdá, tak léto se nám pomalu, ale jistě chýlí ke konci. O čemž 

svědčí i proběhnuvší Blatenská pouť. A vzhledem k tomu, že pak už nastává 
doba podzimu a s tím související příchod zimy, nenechávají ani Technické 
služby v tomto směru nic náhodě a začínají se připravovat na provádění 
zimní údržby. 

Prvním krokem, který byl v letošní sezóně učiněn, byl nákup posypové 
soli, kterou jsme obdrželi již 27. srpna 2012 v množství 25,5 tuny. V le-
tošním roce máme poprvé posypovou sůl z Německa, která se vyznačuje 
vysokou kvalitou. V dřívějších sezónách nám byla dodávána posypová 
sůl z Polska. Věříme tedy, že v zimě uvidíme při provádění posypu rozdíl.

Přikládáme fotografie z vykládky soli v Blatné v lokalitě ulice Vrbenská.

Oprava a výstavba chodníků 
ve městě - pokračování

I v letních prázdninových měsících Technické služby města Blatné, s. r. o. 
pokračovaly ve výstavbě a opravách chodníků ve městě. Po dokončení 
výstavby nového chodníku v ulici Riegrova a provedení opravy povrchu 
chodníku v Husových sadech byla zahájena rozsáhlá oprava chodníku 
a vstupů do bytových domů v ulici Šilhova.

V rámci této opravy bylo na chodníku nově položeno 406 m2 betonové 
zámkové dlažby typu Best Klasiko, 345 obrub typu Best Parkan II. Dále 
bylo opraveno celkem šest vstupů do bytových domů o celkové ploše  
220 m2, rovněž dlažbou Best Klasiko a položeno 292 obrub Best Parkan 
II. Oprava chodníku byla finacována Městem Blatná, opravu vchodů pak 
financovala jednotlivá společenství vlastníků bytových jednotek. V rámci 
této akce byly dále zrušeny tři popelnicové boxy, místo nichž vznikly další 
zelené plochy a byla vybudována nová stání pro popelnicové plastové 
kontejnery o objemu 1 100 l, které tak nahradí klasické plechové popelnice.

Budete-li procházet touto lokalitou, jistě uznáte, že v Blatné vznikla 
další pěkně upravená ulice.

Koncem měsíce srpna a v průběhu měsíce září bude v rámci dalších 
oprav chodníků ve městě realizována oprava části chodníků v lokalitě 
sídliště Nad Lomnicí, a to souběžně s probíhající stavební akcí výměny 
topných kanálů. I nadále budete o dalších stavebních činnostech Technic-
kých služeb průběžně informováni.

Níže přikládáme fotografie z opravy chodníku v ulici Šilhova.

Ještě dvě fotografie mažoretek PREZIOSO SOKOL BLATNÁ z mistrovství Evropy v Polsku.
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Klienti Stationu 17 promluvili!
Station17 je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které zahájilo 

v Blatné svůj provoz 1. února 2011. Je jedním z projektů občanského 
sdružení Prevent. Station17 je zde pro mladé lidi od 14 do 26 let.  
Poskytujeme poradenství, sociálně-terapeutické a vzdělávací služby. 
Vedle těchto služeb nabízíme mladým lidem prostor pro trávení volné-
ho času, vyjádření svého názoru a seberealizaci např. prostřednictvím 

muziky. Od doby vzniku do července tohoto roku jsme zaznamenali 
2321 návštěv, které uskutečnilo 105 dospívajících, uvádí vedoucí za-
řízení Martin Klajn.

Lidé se mě občas ptají na různé věci, související s nízkoprahovým 
zařízením, ve kterém pracuji. Nezřídka je mé odpovědi překvapí. „Co 

Novácká kuchařská celebrita Jiří Babica o své cestě 
do žhavého Afghánistánu

„Neměl jsem strach ze zbloudilé talibanské střely. Pohyboval jsem se po boku 
generála, takže mi zajistili ochranu hodnou korunovačních klenotů!“

Labužnický král českých televizních stanic 
Jiří Babica se po roční přestávce znovu objevil 
v Blatné, aby tady strávil zaslouženou letní 
dovolenou. Stalo se tak krátce poté, co „ stoupl 
v kursu“, když odletěl na českou armádní zá-
kladnu v rozbouřeném Afghánistánu, aby tam 
pohostil naše vojáky svými neodolatelnými 
„Babicovými dobrotami“. O jeho kuchařské misi 
pod „ čenich“ Talibanu a dalších tématech jsme 
si spolu popovídali ve stínu zámeckého parku.
„ Uplynuly dva roky od našeho prvního a záro-
veň posledního rozhovoru na blatenské půdě. 
Co se za tu dobu změnilo ve tvém profesním 
životě?“

„ No tak můj pořad „ Babicovy dobroty“ stále 
v televizi Nova pokračuje, protože když je něco 
úspěšného, tak se to nemá měnit. Své kulinářské 
umění tam předvedla řada zajímavých osobností, 
včetně mého dobrého kamaráda a hudebníka 
Ondřeje Hejmy, který sem loni mimochodem 
za mnou do Blatné přijel a rozpohyboval tu 
pořádnou show! Sledovanost „ Babicových 
dobrot“ je pořád úžasná- v praxi to činí přes 
milión diváků.“
„Jeden můj kamarád se o tobě vyjádřil v tom 
smyslu, že si tě moc váží a zaznamenává tvoje 
recepty, protože prý dokážeš vařit doslova 
„z vody“. Zkrátka a dobře - tvoje televizní 
návody jsou jednoduché a dostupné široké 
veřejnosti…..“

„Tak hlavně každý ten recept má hlavu a patu. 
Jde o to si všechno vyzkoušet v klidu domácího 
prostředí, případně si pokrm dochutit nebo obo-
hatit ingrediencí podle vlastní chuti a fantazie. 
Můj pořad si klade za cíl být ryze praktický, 
o vaření a ne vzbuzovat údiv nad kuchařem 
a jeho uměním. Asi právě proto má tak vysokou 
sledovanost.“
„Jak to funguje s hosty v tvém pořadu? Jakým 
způsobem se do něho dostanou?“

„ Oslovují mě na ulici nebo prostě napíšou. 
Třeba zrovna včera tady v Blatné mi jedna paní 
na pláži vrazila papírek se svým telefonním 
číslem, že prý má vymyšlený fajn recept. Ten 
zájem blatenských lidí je ale ve skutečnosti ještě 
větší a už v minulosti jsem s jedním blateňákem 
v „ Babicových dobrotách“ vařil.“
„V čem jsou „Babicovy dobroty“ odlišné 
od ostatních kulinářských pořadů?“

„To dost dobře nemůžu posoudit, protože 
jiné kulinářské pořady nesleduju / smích /. Ale 

u mě pořád platí ta základní věc- dostupnost, 
jednoduchost, praktičnost, žádné neuvěřitelnosti 
nebo senzace.“
„Tys odletěl na českou vojenskou základnu 
do Afghánistánu, abys tam naše vojáky nakrmil 
svými dobrotami. Jak tahle kulinářská mise 
vznikla, kde byla ta prvotní iniciativa?“

„Oslovil mě prostě mluvčí ministerstva obra-
ny a zeptal se, zda bych nebyl ochoten odletět 

do Afghánistánu a udělat tam pro příslušníky 
české armády hostinu. Já to okamžitě přijal, 
protože Afghánistán je zemí zajímavou, a tak 
jsme vyrazili. Zdrželi jsme se tam jen tři dny, ale 
bohatě nám to všem stačilo. Griloval jsem tam 
dvakrát denně pro sto strávníků maso a k tomu 
jsem podával tradiční české doplňky- chleba, 
hořčici aj. Nic jiného se tam ani uklohnit neda-
lo, protože do zdejší kuchyně člověka nepustí. 
Klukům chutnalo, byli spokojení, já jsem si 
na vlastní kůži vyzkoušel přelety americkým 
vrtulníkem, objížděli jsme tam různá stanoviště, 
bylo společné fotografování- pro mě tenhle pobyt 
představuje obrovský zážitek pro zbytek života.“
„Nedošlo během vašeho pobytu v Afghánistánu 
k nějakému útoku ze strany nepřítele?“

„ No, něco tam přilítlo, ale naši kluci tam jsou 
profíci, takže nám hned řekli, co máme dělat 
a nic vážného se nestalo. Tam zkrátka panuje 
válečný stav - s určitým rizikem člověk počítat 
musí. Ti Talibánci jsou dobře poschovávaní, 

něco odpálí nebo vystřelí třeba dvacet kilometrů 
od základny a do českého tábora to dopadne 
naprosto nečekaně.“
„Měl jsi strach?“

„Strach jsem neměl, a to z toho prostého 
důvodu, že jsem se pořád pohyboval po boku 
českého generála, takže mi zajistili ochranu 
hodnou korunovačních klenotů. Logicky jsem si 
říkal, koho už budou střežit líp než právě gene-
rála. Ovšem člověk musí dodržovat předepsaná 
pravidla, nechodit nikam sám, necpat se tam, 
kam nepatří- disciplína a kázeň je v Afghánistánu 
životní nutností!“
„Plánuješ nějaké podobné dobrodružství?“

„Já klidně uvařím kdekoliv, ovšem zatím 
jsem žádnou takovou novou nabídku nedostal.“
„Ale máš za sebou jiný úspěch v pro nás exo-
tické zemi. O co konkrétně šlo?“

„Dobře jsem se umístil na Mistrovství světa 
veteránů v Brazílii. Ovšem ne ve vaření, ale 
v basketbalu. Teď mě čeká reprezentace Čes-
ké republiky na Mistrovství Evropy veteránů 
v Litvě. Však si taky během dovolené v Blatné 
utužuju kondici a zuřivě trénuju!“
„Je o tobě známo, že jsi autorem několika knih 
o vaření. Kolik už jsi jich vydal ?“

„Pět, a ta premiérová se dokonce stala nej-
prodávanější knihou roku 2009. U té druhé se 
už tolik výtisků neprodalo, ale jinak se všechny 
stále nabízejí v obchodech dál. Teď do konce 
roku bych chtěl napsat další knihu. Bude to 
taky pochopitelně kuchařka, ale bude zároveň 
pojednávat o mém cestování a vaření v cizině 
od Japonska až po Argentinu.“
„Platí u tebe přísloví „ Co sis uvařil, to si taky 
sněz?“

„Stoprocentně. Co v „Babicových dobrotách“ 
spatří světlo světa, putuje do mého žaludku. Pro-
tože konzumují mé výtvory i spolupracovníci, 
co se motají okolo natáčení tohoto pořadu a ti 
už si za ta léta jaksepatří „ vybrousili jazýčky“, 
musím si dávat moc záležet, protože by mě snad 
jinak ukamenovali, kdybych třeba jen nepatrně 
polevil.“
„A jednu na úplný závěr - máš nějakou kuchař-
skou zásadu?“

„Mám. Po dobrém zedníkovi zbyde bytelná 
zeď, po dobrém kuchaři prázdný talíř.“

„ Díky za rozhovor a za rok zase na shledanou 
v Blatné.“

Vladimír Šavrda
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Mag.phil. Lenka Šampalíková
absolventka rakouské Univerzity Salzburg

soudní tlumočnice jazyka německého

nabízí v Blatné a Kasejovicích

letní i celoroční výuku jazyka německého:
- individuální či skupinovou:

pro děti předškolní i žáky škol se zaměřením 
na přípravu ke státním maturitám

- firemní kurzy
všeobecné i odborné překlady:

- v jakémkoliv oboru
- překlady webových stran firem
- překlady soudních dokumentů

se soudním ověřením
ústní tlumočení, např při:
- obchodních jednáních,

- soudních či notářských jednáních, atd.
kontakt: lenka@sampalikova.cz

mobil: 721 933 386
www.sampalikova.eu

za tím asi vězí, že je to k vám táhne? Když je 
návštěva dobrovolná a nikdo jim nemůže přiká-
zat, aby k vám chodili - proč tam tedy chodí? 
A když už chodí - musí chodit pravidelně? Má 
to vůbec smysl?“

 Dnes Vám na tyto otázky odpoví naši klienti. 
Otázky kladli pracovníci Martin a Šárka.

Klienti mají právo na anonymitu, proto jsou 
jejich jména změněná. Odpovědi nejsou cenzu-
rovány a nijak upravovány. 
Co je Station 17?

Andreas (21 let) : Pomocná stanice v nouzi. 
Když člověk neví kam. Potřebuje se svěřit. Když 
přijde člověk s nějakou náladou, dobrou nebo 
špatnou, tak mě pochopíte. Člověk se i něco 
dozví třeba o drogách. Padesát na padesát. Buď 
ji použije nebo ne.

Snake (15 let): Klub pro lidi, který se nudí, 
maj problémy a chtějí to vyřešit, já tu mám 
prostor nahrávat a kdybych měl nějaký těžký 
problém, tak mi ho pomůžou vyřešit a i když 
nemám problém, tak mi můžou pomoct s čímkoli 
a je tu sranda.
Co pro Tebe Station 17 znamená?

Andreas: Odpočinkové místo. Pobavení 
s přáteli, přiučit se něco, vyslechnout názory 
jiných, můžu si o nich pokecat. Místo, kde se 
můžu pobavit.

Snake: Nedokážu říct, co pro mě znamená, 
ale dokážu říct, že kdyby nebyl, tak bych byl 
hodně zklamanej.
Jak často sem chodíš?

Andreas: Když mám na to náladu. Když 
mám chuť.

Snake: Skoro každý den. Někdy jsou výjimky, 
kdy dělám něco jinýho, ale jinak každý den.
Co bys dělal nebo jak bys jinak trávil čas, kdyby 
tu Station 17 nebyl?

Andreas: Seděl bych doma, byl bych někde 
s kamarádama, trénoval bych s honáckým bičem.

Snake: Zevlil bych venku, pařil bych na kom-
pu, koukal na televizi, jedl bych, pomohl bych 
mámě vařit.
Jedna důležitá věc, kterou by lidi měli vědět 
o tomhle místě…

Andreas: Není tady žádná diskriminace.
Snake: Rozhodně pomoc lidem a že tu je 

zkušebna. Studio říct nemůžu, protože studio 
má lepší vybavení.
Je něco, co Ti dalo chození do Stationu 17?

Andreas: Nebát se říct svůj názor ostatním. 
Přátele.

Snake: Hodně vědomostí, vím toho víc, víc 
jsem nabral obrázek o světě, jak to probíhá v ži-
votě, že některé aktuality nejsou pravda.

Mgr. Šárka Kilianová POLISTOPADOVÝ  VÝVOJ
PRAVDA, LÁSKA UŽ JEST V PÁNU,
TEĎ ŽIJEME V KLAUSISTÁNU.
V ČECHÁCH, BUĎ SI KAŽDÝ JIST,
VLÁDNE LEŽ A NENÁVIST !!!!! 

                                              Petr  Řezáč

A tohle mi na to odpověděla moje sestřič-
ka:))))

Hochu, nebuď pesimista
jedna věc je zcela jista,
Pokud Čech se nescelí
Budem navždy v prdeli.

                           Marie Fišerová

PODZIMNÍ PROGRAM ZÁBAV 
V HOSPODĚ NA VINICI

15.9. BATTOLE, RUSTY STRINGS
28.9. B.A.S., BLUES STARS 
 (B.A.S. - 40 let hraní s 30letou   
 pauzou)
13.10. ROCK POP MILOŠE ZEMENA 
 (45 let hraní bez pauzy)
19.10. MACHETA, KONOPED,   
 OVERSIGHT, BRAIN SCAN  
 (Slo.)
16.11. B.A.S., APE TOWN
15.12. ZUTRO, LYSSA, ARGONAUT,  
 TOSIRO
25.12. VÁNOČNÍ BATTOLE

PŘIPRAVUJEME:

19.1. PLASTIC PEOPLE OF THE  
 UNIVERSE, KŘEČOVÝ ŽÍLY
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Spoleenské dní

V Hajanech vysvětili nové 
obecní symboly

Hajany- Anenská pouť měla letošní neděli 29. července o poznání slav-
nostnější průběh. Hajanští při ní totiž nechali vysvětit pozvaným páterem 
Vavřincem Skýpalou z Trhových Svin, který posléze sloužil na hajanské 
návsi před kaplí z roku 1900 mši svatou, nové obecní symboly- prapor 
a znak. „Na jejich pořízení jsme začali pracovat již začátkem roku 2010- 
hotovy byly o rok později. Na půdě Poslanecké sněmovny jsme je převzali 
13. dubna 2011,“ uvádí starostka obce Dana Vohryzková. Do budoucnosti 
se uvažuje o výrobě smaltovaného znaku, který by zdobil průčelí zdejšího 
Obecního úřadu. Spolu s hajanskými obecními symboly vysvětil páter 
Skýpala zároveň i nový prapor a znak obci Bezdědovice, jejíž zástupci 
v čele se starostkou Miluší Kubátovou zde byli přítomni.

Odpolednímu programu na návsi v Hajanech přihlížel i nejstarší občan 
Bohuslav Bláha / 89 let /: „Jsem moc vděčný naší paní starostce i celému 
zastupitelstvu, že naše vesnice takhle žije, že se tu pořád něco děje. Osobně 
chodím na všechny místní společenské akce,“ říká s potěšením hajanský 
pamětník.

Pouťové oslavy byly obnoveny v Hajanech roku 2000. Podílejí se 
na nich všichni obyvatelé vesnice, mimo jiné úklidem kaple i celého 
prostranství.

                                Vladimír Šavrda

O působení Sboru  dobrovolných 
hasičů v Drahenickém Málkově

Jsme Pražáci, obklopení ulicemi, dopravou a proudy valících se lidí. 
Proto jsme se rozhodli koupit chalupu. Výběr byl zpočátku limitován 
cenou . Časem jsme si uvědomili, že nízká cena není vždy nejlepší volba. 
Přehodnotili jsme kritéria a  podařilo se nám získat chalupu v Drahenickém 
Málkově u Blatné. Úprava  chalupy nás zaměstnala na hodně let a stále 
se připomíná.

O tom se však nechci zmiňovat. Chci se soustředit na vesnici a život 
lidí v ní. Počet původního obyvatelstva se značně snížil, zejména je patrný 
úbytek mladé generace. Mnohé chalupy dnes slouží hlavně rekreačním 
účelům. Není zde obchod, autobus sem dojíždí jen v pracovní dny, chybí 
pracovní příležitosti .    Přesto je tu život klidný a příjemný - mimo jiné   
i díky překrásné přírodě. A obyvatelé o svou vesnici pečují a snaží se, aby 
pěkné prostředí  zpříjemňovalo život. 

Vůdčím činitelem, který v obci působí, je Sbor dobrovolných hasičů. 
Nemám tak dokonalý přehled o členství lidí ze vsi v této organizaci, 
domnívám se ale , že každý Málkovák je hasič aktivní nebo hasičem byl.

Velitelem  hasičů je pan Kylián, který má tuto organizaci pod palcem 
a sdružuje celou vesnici. Hasiči jsou právě ti, kteří se - vedle svého poslá-
ní – starají o blaho obce : sbírají železo, opravují autobusovou zastávku, 
starají se o prosekání náletových keřů a všechny podobné technické práce.

Hasiči přinášejí lidem z obce i zábavu a radost. Pořádají taneční zábavy, 
plesy, fotbalová utkání, a  vrcholem  akcí bývají hasičská cvičení a soutěže, 
kterých se zúčastňují i sbory z okolí s jejich příznivci. Na organizaci se 
podílí celá obec.  Při této příležitosti je možné zakoupit kávu, překvape-
ním je koláč, který dostanete zadarmo. Ženy hasičů se také chtějí ukázat 
a podpořit své muže. Pozitivním jevem je, že i ženy  jsou také aktivními 
členkami dobrovolných hasičských sborů. Lidé vidí na slavnosti zručnost 
a um hasičů, není však méně významné ani setkání místních občanů i lidí 
ze sousedních vesnic. 

Místní Sbor dobrovolných hasičů nezapomíná ani na děti. Každý rok 
při příležitosti Dne dětí pro ně uspořádají slavnost s programem, který 
umí děti zaujmout. A na závěr každého léta se všichni sejdou při přátel-
ském posezení, aby si společně zazpívali a v pěkné pohodě poděkovali 
vydařenému létu.  

Každá vesnice má mít hospodu. Je to odedávna místo pro setkávání 
sousedů a k řešení všeho možného i nemožného. V Drahenickém  Málkově 
je hospoda jen díky hasičům. Je otevřena a využívána   sice jen několik 
dnů  v týdnu , ale podle přesného řádu. Domnívám se, že takový hospod-
ský parlament vyřeší mnohé rozpory a svým způsobem udržuje i  dobrou 
pohodu ve vesnici.

A když pak dojde na poslední věci člověka, jsou to právě místní ha-
siči, kteří se se svými zesnulými členy  rozloučí důstojně čestnou stráží 
u katafalku zesnulého.

Za sebe i naši rodinu chci nad působením Sboru dobrovolných hasičů 
projevit obdiv a dík. Málkovským hasičům přeji, aby vydrželi ve své ak-
tivitě a byli i nadále příkladem a nositelem dobrých mezilidských vztahů.

Srpen 2012
Blanka Hájková

 
 

Blatná 

Vás srdečně zve 
na 

 

Hany Vydrové Bůbalové  
a 

Hany Pavlíkové Vydrové  
 
 

Výstava se uskuteční dne 21.8.2012 
V blatenské Kaplance. 

Potrvá do 10.9.2012 
 
 

www.obrazy-hana.euweb.cz 
www.obrazy-hanka.euweb.cz/ 

 
                                                                 Vstup dobrovolný 
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Program na září 2012
Mateřské centrum zahájí svůj pravidelný provoz ve středu 5. září.

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

Program na pondělky a středy
5.9.  -  Husa Augusta
10.9.-  Otisky prstů
12.9.-  Sklízíme ovoce
17.9.-  Ježečci z brambor
19.9.-  Pejsek a kočička
24.9.-  Závěs do okna
26.9.-  Podzimní strom

Zájemci o kroužky Šikovné ploutvičky a Angličtina s Kapříkem 
se mohou hlásit buď v centru, nebo mailem na mckaprik@
seznam.cz. 

Tvořivá dílna -  Pleteme z papíru – 20. září od 19.00 hod.

Na říjen připravujeme: 
DRAKIÁDU a BURZU DĚTSKĚHO OBLEČENÍ

-více na  www.mckaprik.estranky.cz

„Hattrick se nekonal
Aspoň je vidět, že to nemáme podplacené,“ smál se domácí 
Martin Beneš na hasičské soutěži v Drahenickém Málkově.

Drahenický Málkov - Soutěží v požárním útoku bylo letos opět jako 
hub po dešti. Tuto disciplínu o pohár starosty obce si s chutí a elánem 
zopakovali i v Drahenickém Málkově. „Loni i předloni jsme to u nás 
vyhráli, letos se bohužel hattrick nekonal. Aspoň je vidět, že to nemáme 
podplacené,“ smál se po skončení soutěže „ tiskový mluvčí“ domácího 
hasičského sboru Martin Beneš. Páté místo mužů v tabulce proslunila 
dvě stříbra ženského celku a sestavy veteránů. „Počasí bylo parádní, pivo 
studené a klobásy chutné, z mé strany maximální spokojenost,“ hodnotí 
další důležité aspekty celé akce Martin Beneš, „Jinak tedy útok na tři béčka 
se nám moc nepovedl, rozhodně jsme nějaké vteřinky ztratili v zadních 
pozicích, kluci to dopředu roztáhli suprově,“ soudí Martin.

A jaké bylo konečné pořadí hasičských týmů? Muži / 3 béčka /: 1. 
místo- SDH Bezdědovice / 20, 14 /, 2. místo - SDH Sedlice / 24, 06 /, 
3. místo - SDH Chobot A / 24, 60 /, 4. místo - SDH Blatná / 25, 31 /, 5. 
místo - SDH Drahenický Málkov / 26, 17 /, 6. místo - SDH Chobot B / 26, 
36 /, 7. místo - SDH Hajany / 31, 11 /, 8. místo - SDH Bělčice / 33, 01 /, 
9. místo - SDH Uzenice / 39, 54 /, 10. místo - SDH Závišín / 39, 59 /, 11. 
místo - SDH Hornosín / 39, 99 /, 12. místo - SDH Záhrobí.

Ženy / 2 béčka /: 1. místo - SDH Sedlice / 24, 18 /, 2. místo - Drahenický 
Málkov / 26, 41 /, 3. místo - SDH Záhrobí / 31, 39 /, 4. místo - SDH Chobot 
/ 32, 59 /, 5. místo - SDH Uzenice / 32, 93 /, 6. místo - SDH Hornosín.

Veteráni / 2 béčka /: 1. místo - SDH Hajany / 26, 33 /, 2. místo - SDH 
Drahenický Málkov / 34, 42 /, 3. místo - SDH Záhrobí / 38, 62 /, 4. místo 
- SDH Uzenice.

Hasičské odpoledne v Drahenickém Málkově zpestřil ještě exhibiční 
závod mužů na 2 béčka o malý soudek piva. Zúčastnilo se nejlepších pět 
družstev, plus jeden na divokou kartu / Záhrobí /. Národní nápoj si nakonec 
vybojovali Bezdědovičtí, v závěsu ponechali Sedlici a Drahenický Málkov.

Vladimír Šavrda Chobot se hemžil „chráněnci 
svatého Floriána“, domácím 
želbohu medailové pozice unikly

Chobot- Ačkoliv je Chobot co do počtu obyvatel a rozlohy jednou 
z nejmenších obcí Blatenska, v hasičské oblasti je skutečnou velmocí 
a sklízí jeden úspěch za druhým. V domácí soutěži v požárním útoku, kterou 
místní uspořádali během července na přírodním cvičišti vedle mateřské 
vsi, však na stupně vítězů překvapivě nedosáhli ani v jedné kategorii. Inu, 
není každý den posvícení.

Mezi muži družstvo Chobot A zaznamenalo neplatný pokus a skončilo 
tak poslední za SDH Uzenicemi / 47, 13 / a sedmými Uzeničkami / 41, 
88 /. Šestá pozice byla souzena Myštickým / 29, 43 /, jako pátý se umístil 
Chobot B / 25, 89 /. Pod medailovou pozicí zabředla Blatná / 25, 76 /, 
bronzovou proudnici si vysloužila parta z Drahenického Málkova / 25, 07 
/, stříbrnou kluci z Bezdědovic / 23, 61 /. Z nejvyššího stupně zamávali 
ostatním hasiči ze Sedlice / 22, 56 /. Ženskou kategorii nejlépe zvládl SDH 
Bezdědovice / 24, 05 /, na záda jim dýchaly soupeřky z Drahenického 
Málkova / 24, 69 /, bronz připadl po právu sedlickým ženám / 24, 93 /. „ 
Bramborovou medaili“ si odvážely domů hasičky z Mirovic / 28, 69 /, pátý 
post obsadily domácí / 28, 77 /, s chvostem se musely spokojit uzenické 
bojovnice / 31, 03 /.

Rušný den v Chobotě zakončila taneční zábava.
Vladimír Šavrda
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Ř í m s k o k a t o l i c k á  f a r n o s t  B u d i s l a v i c e  
a O b e c  M l a d ý  S m o l i v e c  

 
 
 

zvou u příležitosti budislavické  
pouti na 

 
 
 

vv aa rr hh aa nn nn íí   pp oo dd vv ee čč ee rr   
s JJaakkuubbeemm  KKoommrrsskkoouu 

variace na známé klasické melodie  
v provedení na koncertní keyboard 

neděle  22..  99.. 2012 od 1199::0000 

farní kostel sv. Jiljí v Budislavicích 
 
 

dopoledne od 11:30 poutní mše svatá 

  

Na rybářských závodech v Hněvkově se nekoupaly jen 
splávky. Milan Eibl prohnal vodou mobil, sesli a bundu. Mohl 
se utěšovat jen tím, že cigarety zůstaly suché

Hněvkov - Rybář bývá v obecné hantýrce 
označován jako „tichý blázen“. Takové „tiché 
bláznovství“ jde ale naopak k duhu nervům 
i duši, jedná se prostě o dokonalou psychickou 
lázeň. Vřele ho doporučují sami lékaři, manželky 
a nadřízení v práci.

Všech těch-
to faktorů jsou 
si  j is tě  moc 
dobře vědomi 
pořadatelé ry-
bářských zá-
vodů v Hněv-
kově. Letos je 
zorganizovali 
už dvakrát. Dě-
jištěm akce byl 
„Přední ryb-
ník“ o rozloze 
1,7 hektaru, 
skrývající se 

pod kopcem za vesnicí ve vskutku romantickém 
prostředí. Zatímco na rybářské premiéře obsadilo 
břehy okolo vodní plochy třicet pět nadšenců, při 
druhém závodě v sobotu 25. srpna jejich počet 
klesl na dvacet. I tak šlo samozřejmě o velice 
vydařený podnik.

„Přední“ rybník nabízel soutěžícím bohatý 
výběr vodních krasavců - vedle klasických kaprů 
i amury, bělice, tolstolobiky a okouny. David 

Flandera z Blatné se zúčastnil obou závodů - na-
poprvé byl rozhodně úspěšnější: „To jsem ulovil 
tři kapry a tři mi z udice unikli. Dnes jsem se 
zmohl na jednoho jediného kapřího „bídáčka“, 
uvádí rekreační rybář, který zároveň přiznal, 
že si během posezení v trávě tentokrát i „klepl 
špačka“. A jaké delikatesy David Flandera před-
kládal obyvatelům vodní říše? „Těsto s pivem, 
brambory a směsici brambor, šrotu a mouky,“ 
vypočítává příznivec hesla „Petrův zdar“, „Ale 
nejvíc se v praxi osvědčily staré dobré žížaly.“

I Milan Eibl z Blatné přišel na závody v Hněv-
kově podruhé a také on si lépe vedl minule: „To 
jsem na břeh vytáhl rovných pět kaprů. Dneska 
mi rybolov vynesl jen dva kapry a jednu bělici,“ 
svěřil se ryzí amatér, který si chodí k rybníkům 
a na řeku jen příležitostně „udělat dobře“. Za-
tímco z vody toho nedostal až tak moc, do vody 
se mu podařilo nešťastnou náhodou toho dostat 
až moc: „Spadla mi tam rybářská stolička s bun-
dou, utopil jsem i mobil. Naštěstí zůstaly suché 
cigarety, což je důležité,“ neztratil humor Milan 
Eibl. Ryby mu ponejvíce minule i teď braly 
prý na kolínka. „Jinak jsem chytal i na žížaly 
a na rohlík,“ doplňuje.

Na závodech nechyběli ani zástupci „ mladé 
rybářské krve“, což je pro tento druh sportu 
na Blatensku jistě dobré znamení. Domácí 
šestnáctiletý nadšenec Patrik Faksa vsadil na ná-
vnadu v podobě červů a kukuřice: „Dostal jsem 

na ni tři kapry, čtvrtý se mi bohužel vymanil 
z háčku,“ říká Patrik, který si rád vždy a všude 
chodí zarybařit a sám sebe označuje za průměr-
ného vodního lovce.

Úderem patnácté hodiny odtroubil ředitel 
závodu Jiří Kopáček konec a nastalo účtování. 
S devíti ukořistěnými kusy získal bronz Jakub 
Nový z Chobota. Jiřímu Kopáčkovi mladšímu 
stačilo na stříbrnou pozici třináct úlovků. S vel-
kou převahou tentokrát zvítězil Jaroslav Kočí ze 
Sedlice, který vytáhl na břeh dvaapadesát ryb. 
Všichni obdrželi diplomy a krásné poháry.

Vladimír Šavrda
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SEDLICE – DĚKANSKÝ KOSTEL SV. JAKUBA STARŠÍHO
Stavební vývoj a popis

Původní podoba sedlického kostela není 
známa, neboť byl v průběhu výstavby sou-
časného stržen s výjimkou věže (opatřené 
hodinami), která byla do novostavby zakom-
ponována. Z nepřímých zpráv také víme, že 
kostel měl dřevěnou kruchtu. Protože byl 
však sešlý a potřebám farnosti nedostačující, 
požádal již roku 1734 farář Adalbert Burghard 
Beck arcibiskupskou konzistoř o povolení 
ke stavbě nového. Konzistoř však vyhověla 
až o deset let později jeho nástupci P. Janu 
Felixovi Procházkovi a hned 21. dubna 1744 
byl za hlavním oltářem položen základní 
kámen se schránkou, v níž byly uschovány 
ostatky svatých, farní inventář a pamětní 
list. Stavbu financoval sám farář za přispění 
patronky Antonie Josefy, hraběnky Černínové 
z Küenburgu a projektoval údajně sedlický 
měšťan Václav Jermář (v odborné literatuře 
pokládán za žáka Kiliána Ignáce Dienzen-
hofera) s pražským tesařem Strobachem. 
Během stavby se objevily jisté nedostatky, což 
vyústilo v osobní kontroverzi mezi stavitelem 
a hraběnkou a vedlo nejen k vytvoření nových 
plánů, nýbrž i ke stržení jedné již stojící zdi. 
Stavba probíhala tak, že starý kostel byl po-
stupně obestavován novým zdivem a konaly 
se v něm nadále bohoslužby, což trvalo do 9. 
ledna 1747. Tehdy benedikoval bělčický farář 
a okrskový vikář Jakub Maxmilián Schollar 
hřbitovní kapli Božího Těla pro bohoslužebné 
účely, načež byl starý kostel stržen.

Roku 1749 byl stavěn krov se sanktusní-
kem, do nějž vloženy pamětní spisy. V dubnu 
1752 bylo v kostele otevřeno devět hrobů 
krytých náhrobními deskami a v nich objeveny 
rakve s oblečenými ostatky a růženci. Dva 
z náhrobníků, podle erbů náležející přísluš-
níkům rytířského rodu Kaleniců z Kalenic 
na Škvořeticích, byly osazeny do zdi za hlav-
ním vstupem. O svátku sv. Jakuba Staršího 25. 
července 1752 byl nedokončený kostel bene-
dikován P. Jakubem Maxmiliánem Schollarem 
a zahájil bohoslužebný provoz. O necelé čtyři 
měsíce později zemřel iniciátor stavby farář 
Procházka a byl pochován v kostele. Dostavba 
kostela tak proběhla až za jeho nástupce Filipa 
Baráka († 1768). V roce 1753 byl zbudován 
nový hudební kůr a v letech 1754–1759 pak 
byla ke kostelu stavebně připojena stará 
věž s upravenou fasádou, navýšená o patro 
a zakončená cibulovitou bání. Hodiny však 
přeneseny nebyly; nové pořídil až farář Tomáš 
Pavelka roku 1814.

Po vrcholně barokní přestavbě je sedlický 
kostel jednolodní stavbou s půlkruhově za-
končeným presbytářem, patrovými přístavky 
po obou stranách kněžiště (v přízemí sakris-
tie, v patře oratoře) a hranolovou věží v ose 
západního průčelí. Průčelí je tříosé s vystu-
pující střední částí vrcholící trojúhelníkovým 
frontonem a stejně jako ostatní fasády členěné 
vysokými pilastry s římsovými hlavicemi. 
Štítové nástavce, které se připojují k věži, 
zdobí kamenné vázy. Okna jsou jednoduchá, 
segmentově zaklenutá, při západní straně 
slepá, v bočních přístavcích obdélná nebo 
oválná. Vchody mají jednoduché rámování 
s plastickými frontony provedenými štukem. 
Nad hlavním vstupem je osazen alianční znak 
v oválných štítech pod společnou korunou, 
avšak bez jakýchkoli náznaků reliéfu. Bezpo-
chyby byl určen k reprezentaci Antonie Josefy 
Černínové z Küenburgu, která se na výstavbě 
kostela finančně podílela. Loď a presbytář 
kostela mají mansardovou střechu s drobným 
vikýřem na severní a jižní straně a sanktusní-
kem; věž je kryta cibulovitou bání. 

Východně od kostela stojí dvě hřbitovní 
kaple staršího původu, obě čtvercového půdo-
rysu. Severní s prostou jehlancovou střechou 
je kaple Božího Těla, v níž se před dostavbou 
kostela odbývaly bohoslužby. Roku 1903 byla 
na návrh děkana Františka Seyvaltera prodána 
městu, které v ní zřídilo márnici. Jižní kaple, 
krytá mansardovou střechou, byla původně 
zasvěcena sv. Barboře, nyní má zasvěcení 
Panně Marii. Sloužila k pohřebním účelům. 
Během výstavby kostela byla krypta pod 
ní vyklizena a napříště určena pro pohřby 
kněží. V roce 1830 zde však byl pochován 
baron Josef Dionysius Helversen z Čekanic, 
na jehož památku dal jeho synovec Václav 
Prokop Helversen před kaplí postavit roku 
1835 litinový památník. Současná vnitřní 
úprava kaple pochází až z 20. století. Stěny 
a strop nechal vymalovat kaplan Václav Kar-
ták roku 1902 ve stejném stylu jako kostel (viz 
dále). V roce 1953 pak vytvořil dominikánský 
terciář bratr Angelik František Mitáček v kapli 

lurdskou jeskyni, do níž byla umístěna socha 
Panny Marie Lurdské, zakoupená pro kostel 
již roku 1893.

Roku 1892 si v sousedství kaple dala 
postavit neoklasicistní hrobku majitelka čeka-
nického velkostatku Vlasta Stránecká. 

V kostele samém probíhaly později pře-
devším interiérové úpravy. V roce 1835 to 
bylo zřízení panské oratoře v jižním bočním 
přístavku, otevřené do presbytáře, které inicio-
val baron Václav Prokop Helversen z Čekanic. 
Oratoř byla proto nazývána „čekanická“. 
Zásadní význam měla ovšem kompletní 
výmalba kostela, kterou provedl roku 1902 
pražský malíř Čeněk Gottlieb v takzvaném 
beuronském stylu. Tento specifický výtvarný 
projev vytvořili benediktini z jihoněmeckého 
kláštera Beuron; otcem nové umělecké školy 
se stal P. Peter Desiderius Lenz (1832–1908). 
Do českých zemí se její styl dostal prostřed-
nictvím Emauzského kláštera v Praze, kam 
se beuronští benediktini uchýlili po vypuzení 
ze svého původního působiště. Beuronská 
škola se inspirovala egyptským, starořeckým, 
starokřesťanským a byzantským uměním. 
Soustředila se vždy na výmalbu celého chrá-
mového prostoru a vyznačovala se barevností, 
množstvím symbolů a celkově bohatou orna-
mentikou, ponejvíce geometrickou, do níž 
byly většinou zakomponovány latinské citáty 
provedené charakteristickým písmem. Barev-
nost i proporční vztahy vycházely ze striktně 
stanoveného kánonu, který se v principu opíral 
o výrok ze starozákonní knihy Moudrosti  
(pokrač. na str. 11)

Pohled od severu (Fotoarchiv SOB).

Neoklasicistní hrobka rodiny Stráneckých na sedlic-
kém hřbitově (Fotoarchiv SOB).
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 ULTURNÍ KALENDÁK

1.9. SOBOTA | 21:00 – 02:00 |
PARKÁN
rozloučení s létem
zimní stadion
vstupné 130 Kč

2.9. NEDĚLE | 14:00 |
Z VRŠKU + divadlo - Loutková  
scéna Radost Strakonice

a k tomu pečené čuně
hospoda U Datla

8.9. SOBOTA | 9:00 – 16:00 |
ZŠ T. G. MASARYKA BLATNÁ 
zve u příležitosti 45. výročí založe-
ní školy na DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ.
Slavnostní zahájení proběhne v hale školy 
od 9:00
Během návštěvy můžete vidět a navštívit:
vystoupení žáků školy
učebny a jejich vybavení
výukové materiály
výukové programy
videoukázky ze života školy
zábavné dílny pro děti i dospělé
kavárnu, kterou pro vás připravují rodiče 
našich žáků
Těšíme se na vaši návštěvu.

9.9. NEDĚLE | 15:00 |
ČOKOVOKO 
hospoda U Datla 
hip-hop (jako) Brno
Jak na svých stránkách uvádějí: „Jsme 
od roku 2006 nejsyrovější a nejznámější 
z hudebně nenadaných kapel v Brně. Hrály 
jsme už mj. na učilišti, v Roxy, v notářství, 
na Flédě (pozn. klub v Brně – pětkrát), 
na dědových narozkách, v Dobrém ránu 
s ČT a na party pro delikventy – jen u Vás 
ne...“
V neděli 9. září bude mít tudíž ČOKOVO-
KO v Blatné premiéru. Nenechte si ujít!

16.9. NEDĚLE | 15:00 | 
THE SHOWER
hospoda U Datla
rock&roll z Klatov na doporučení Mordors 

Gangu + divadlo pro děti
23.9. NEDĚLE | 15:00 | 

ŠUMÍCI 
hospoda U Datla
muzika spojená s grilovačkou, při hezkém 
počasí na zahrádce + divadlo-Mačkovské 
kočky-O Karkulákovi

28.9. PÁTEK | 14:00 - 20:00 | 
DEN ČESKÉ STÁTNOSTI
Vodní zámek Blatná
kulturní program spojený s oslavou státní-
ho svátku

29.9. - 30.9. | SO + NE | 
BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL 
Na mnoha místech v Blatné

2.10. ÚTERÝ | zájezdové představení
BALADA PRO BANDITU
Divadlo na Fidlovačce
zájezdové představení v rámci „měsíce 
seniorů“ nejen pro seniory

Už tři desetiletí se téměř zlidovělá dramati-
zace autorů – Miloš Štědroň (hudba), Mi-
lan Uhde (libreto) vítězně vrací na divadel-
ní prkna a znovu a znovu vypráví baladu, 
která stále uchvacuje nové posluchače 
a diváky. Režisér Peter Gábor si k tomuto 
účelu přizval předního scénografa Josefa 
Cillera, hudebního aranžmá se ujala hvěz-
da jazzového nebe pianista Karel Růžička, 
choreografii vytvořil Martin Pacek.

program 
8:00 | odjezd v 8,00 od ubytovny Tesly
plánovaný příjezd v odpoledních hodinách
10:30 | začátek představení
volný program v centru Prahy dle domluvy
cena | 380 Kč
závazné rezervace na info@ckvb.cz ,
tel. 383 311 251 nebo osobně v Infocentru 
Blatná a na recepci Muzea Josefa Siblíka

víkendy od 11.8. do 2.9. | 10:00 – 17:00 |
MICHAEL REYNOLDS – ARCHI-
TEKT ODPADU
zámek Blatná, Starý palác

Práce Michaela Reynoldse ukazuje lidem 
poměrně zajímavou alternativu pro 
výstavbu rodinného domu, neboli „ZEMĚ-
LODĚ“. Při stavbě „zemělodě“ je kladen 
důraz na maximální
využití věcí, které jsou pro většinu z nás 
odpadem. Jako důležitý stavební materiál 
tak upotřebíte

plastové a skleněné lahve, plechovky 
a například i staré pneumatiky. Pokud pře-
mýšlíte o stavbě domu, systému zateplení, 
či jste fanouškem ekologických přístupů 
k životu, najdete na této výstavě mnoho 
zajímavého a inspirujícího.

31.7. - 16.9. ÚT - NE | 9:00 – 18:00 |
JIŘÍ KARMAZÍN – obrazy a por-
celán
Muzeum Josefa Siblíka

VÝSTAVA PRODLOUŽENA!

8.9. + 9. 9. SO + NE | 9:00 – 18:00 |
VÝSTAVA RŮŽÍ 
Vodní zámek Blatná
bez vstupného

11.9. PÁTEK | 17:00 |
VERNISÁŽ výstavy obrazů, soch 
a keramiky
EVA ĎURČOVÁ
JITKA KŘIVANCOVÁ
JANA ĎURČOVÁ
Vodní zámek Blatná
výstava potrvá do 25. 9. 2012

5.9. STŘEDA | 17:30 |
MÁMA MEZI MARŤANY

Animovaný/Dobrodružný/Sci-Fi/Rodinný 
v českém znění | USA 2011 | 85 min. | režie: 
Simon Wells | Falcon |
30 Kč | mládeži přístupno |

12.9. STŘEDA | 19:00 | 
TADY HLÍDÁM JÁ
Komedie/Rodinný | ČR 2012 | 110 min. | 
režie: Juraj Šajmovič ml. | Bioscop |
60 Kč | mládeži přístupno | 

19.9. STŘEDA | 19:00 | 
MÁME PAPEŽE 
Drama s titulky | Itálie/Francie 2011 | 104 
min. | režie: Nanni Moretti | CinemArt |
70 Kč | mládeži do 12 let nevhodný |

26.9. STŘEDA | 19:00 |
HAPPY, HAPPY 
Drama/Romantický/Komedie s titulky | 
Norsko 2010 | 88 min. | režie: Anne Sewit-
sky | CinemArt |
70 Kč | mládeži do 12 let nevhodný |

A k c e

V ý s t a v y

K i n o
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I n f o r m a c e  o ( d )  n á s

T ě š t e  s e !

V sobotu 18. srpna proběhla před blaten-
ským muzeem výtvarná dílna Pouť v porce-
lánu. Konala se u příležitosti výstavy malíře 
JIřího Karmazína a blatenské pouti. Přesně 
ve 14 hodin zahájil dílnu  sám mistr svou 
kresbou, ke které pak přibyly desítky dalších 
od malých i velkých kolemjdoucích. Výsledky 
dílny a hlavně tvorbu Jiřího Karmazína si 
můžete prohlédnout v muzeu do poloviny 
září. Děkujeme všem účastníkům za příjemné 
odpoledne a těšíme se na některé z dalších 
dílen Muzea Josefa Siblíka naviděnou! 

Vaše Muzeum 

Říjen – „měsíc seniorů“

zdůrazňující, že „Bůh stvořil všechno po-
dle míry, čísel a váhy.“ V českých zemích se 
beuronský styl uplatnil kupříkladu ve výzdobě 
Emauzského kláštera či kostela Panny Marie 
v Řepích. V jižních Čechách je příkladem jeho 
užití výmalba kostela Panny Marie Růžencové 
v Českých Budějovicích a právě i Sedlice, ač-
koli ta je v odborné literatuře spíše opomíjena 
a tudíž se o ní málo ví. 

V sedlickém kostele byly do výzdoby 
vkomponovány i znaky patrona, knížete Jiřího 
Kristiána Lobkowicze a města.

U příležitosti úpravy interiéru byla rovněž 
zhotovena nová cementová podlaha. Následně 
pak byl dne 12. října 1902 kostel vysvěcen 
českobudějovickým biskupem Martinem 
Josefem Říhou.

V roce 1912 byla v kostele položena dřevě-
ná podlaha z prken, která se dosud používala 
pouze v zimních měsících a přes léto byla 
uložena ve farské kůlně. V letech 1933–1934 
nechal P. Matěj Kolářík zavést do kostela elek-
třinu a následně v roce 1936 podnikl rozsáhlou 
opravu kostela. Z iniciativy téhož duchovního 
se 21. dubna 1944 konaly oslavy 200 let od po-
ložení základního kamene kostela.

Větší opravy, díky nimž získal sedlický 
kostel svůj stávající důstojný vzhled, který jej 
činí výraznou dominantou města i krajiny, pro-
běhly až po roce 1989. Nejprve byla v letech 
1990–1991 podniknuta oprava sanktusové 
vížky, při čemž byly objeveny původní pamět-
ní dokumenty doplněné o zápis z opravy roku 
1938, přepsány a vráceny na místo. Roku 1991 
pak byla zahájena rekonstrukce věže, kterou 
po jistých peripetiích převzala v roce 1994 
strakonická firma PROTOM a dokončila v ná-
sledujícím roce. Následně byly do roku 1996 
opraveny i ostatní fasády a v letech 1997–1998 
došlo také na interiér. V roce 2003 byla pak 
provedena oprava věžních hodin. Mezitím 
byly ve dnech 12.–13. října 2002 uspořádány 
oslavy 100 let od vysvěcení kostela.   

Příspěvek sestaven z materiálů shromáždě-
ných Radoslavou Krejčovou ze Sedlice.

Sestavil Vladimír Červenka

SEDLICE - děkanský kostel 
(pokr. ze str. 9)

Pohled na výzdobu interiéru provedenou v beuron-
ském stylu (foto NPÚ).
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 PORTS
Legendární nohejbalové 
trio „Rum team“ 
na buzickém turnaji opět 
skvěle bavilo přítomné

Buzice - Většina sportovních akcí, ať na profi 
či amatérské úrovni, se nese v duchu vážnosti 
a soustředění. Ovšem, jak známo, výjimka potvr-
zuje pravidlo. Taková „výjimka“ platí do puntíku 
na dvoře buzického hostince „U Čiláka“ při ko-
nání letních nohejbalových turnajů. Tady nejde 
ani tak o podání špičkových výkonů, i když jsou 
sestavy, které jich s přehledem dosahují. Důležité 
je dobře se pobavit, zasmát, relaxovat. A v tom 
jsou zdejší klání u sítě nedostižná!

Nikdy by nebyla dokonalost stoprocentní, 
kdyby na hřišti „U Čiláka“ v tyto dny chyběl 
slavný „Rum team“ z Blatné, který má na lid-
ské bránice přímo explozivní účinky. Zejména 
„kápo“ týmu Pavel Antony alias „Rum“ skýtá 
při utkání se soupeřem přímo fascinující pohled! 
Skoro by se chtělo použít poopravenou hlášku 
z komedie „Na samotě u lesa“- „On teda míč přes 
síť nedá, ale odborník je to na slovo vzatý. Takhle 
už tady v okolí vyhrál tři turnaje!“ I průvodní 
heslo party „ Šest rumíků pro kapelu“ / když se 
nedaří / hovoří samo za sebe.

Začátky nemívá „Rum team“ nejhorší / ale 
ty konce! /. Takhle nadějně to začalo i v sobotu 
28. července, kdy si blatenské legendy v úvod-
ním klání dobře nakročily a dokázaly s pomocí 
pána boha a všech svatých vyhrát set. „Tomu 
zápasu jsme jasně vévodili a věřili, že turnaj je 
náš,“ tvrdil sebevědomě „tiskový mluvčí“ tria, 
který si přeje zůstat v anonymitě z obavy před 
pronásledováním fanynek. Pozdější vývoj udá-
lostí už jim však nepřál a i když se drželi svého 
motta a netečný „Rum“ doporučení komentátora 
Petra Samce: „Rume, drž se u sítě, tam válíš!“, 
skončili poslední a museli se spokojit s diplo-
mem a cenou v podobě dýně ze zdejší zahrádky. 
„Příště poslední nebudeme, uděláme pro to 
všechno,“ prohlásil závěrem „tiskový mluvčí“ 
čelem k rozchechtanému obecenstvu / Proč mu 
to nikdo nevěřil? /.

Do turnaje na buzickém dvoře se zaregistro-
valo celkem dvanáct sestav- Karlíci / Blatná /, 
Chlum, Telecom / Blatná /, Schlajzna Blatná / 
rodinný klempířský klan Vinterů /, JZD Řečice, 
Prdeláci / Blatná /, Staďáci / Blatná /, Buzice, 
Rum team / Blatná /, Špíčkové / příbuzenská 
větev Vinterů z Blatné /, Vinice Blatná a Stars / 
směs Škvořetice + Blatná /.

Buzičtí určitě hanbu rodné vesnici neuděla-
li- získali stříbrnou trofej. „Moc nám prospělo, 
že jsme si v hospodě domluvili taktiku vůči 
soupeřům. A tam jsme taky „ trénovali“, pood-
haluje zákulisí „bojových příprav“ domácích 
Jiří Štědroňský, „ Konkurence byla silná, ale my 
jsme byli silnější! Hráli jsme mazaně, abychom 
se nezranili a přitom se dostali mezi nejlepší. 
Nejsilnějším článkem řetězu byl bezpochyby 
Jirka Zíka, který odvedl u sítě fantastickou práci 

a který celá léta sbíral zkušenosti na turnajích 
po celém kraji,“ říká na adresu svého kamaráda 
a týmového kolegy uznale. Důležité je prý vybu-
dovat základy: „Když nemáš základy, zákonitě se 
nemůže dostavit úspěch!,“ dodává Jirka.

Nohejbalisté z „Telecomu“ ve složení Dan 
Kallmünzer, Patrik Kocúr a David Kocúr letos 
dosáhli jen na sedmé místo. Loni tady vybojovali 
bronz. „Věřili jsme si dost- měli jsme ambice 
na vítězství,“ uvádí Patrik Kocúr, „Jsme totiž 
ctižádostiví a sebevědomí, navíc jsme od začátku 
léta poctivě trénovali. Hřiště je tady ale kratší, 
než má být, počítali jsme taky s jeho větší kva-
litou, konkurence byla letos silnější než loni!“ 

S pořadím velice zamíchal kompromis, který 
musel být zvolen vinou nepříznivého počasí. Od-
poledne se totiž strhl prudký liják, který nebral 
konce. Bylo absolutně vyloučeno pokračovat 
v nohejbale za takových podmínek. Po dohrání 

základních zápasů zástupci jednotlivých celků 
rozhodovali o svém osudu kopy na přistavenou 
bránu. Stalo se tak, že se i vysoce perspektivní 
a kvalitní party ocitly na horší polovině žebříčku. 
Za normálních okolností by výsledková listina 
určitě vypadala jinak.

Vítězi buzického nohejbalu se tak tentokrát 
stali „Prdeláci“, ze stříbra se radovali domácí, 
na třetí pozici se umístili „Staďáci“. S brambo-
rovou medailí odcházeli kluci z Chlumu, kteří 
v závěsu ponechali „Karlíky“ a horkého favorita 
„Vinici“. Se sedmou příčkou se musel spokojit 
„Telecom“, s osmou „Stars“ a s devátou JZD 
Řečice. Desátí skončili „Špíčkové“, jedenáctí 
klempíři ze Scholajzny, čestný „chvost“ zůstal 
vyhrazen „Rum teamu“.

S obrovskou smůlou se musela vyrovnat 
parta Scholajzny. František ml. sotva nastoupil 
do prvního zápasu a poprvé kopl do míče, když 
si natáhl sval a odkulhal stranou. Turnaj tak pro 
něho skončil a vystřídat ho musel „stařešina 
rodu i firmy“ František st., původně určený 
jako náhradník. „Mě taky bolí noha,“ ozval se 
před nástupem do bojového pole, „Listonoška 
mi přinesla první důchod, upustila ho a on mi 
spadl na dolní končetinu. Jelikož jsem zrovna 
neměl předpisovou pracovní obuv s ocelovou 
špičkou, utrpěl jsem zhmožděninu,“ směje se 
známý hecíř a recesista.

S koncem turnaje však nepřišel konec defini-
tivní. Veselá nálada naopak vystoupala na rtuti 
barometru až na horní hranici a za rytmu divoké 
hudby z reproduktorů přítomného DJ se pod 
slunečníky rozpoutala malá, ale divoká „techno-
party“. Strhnout se nechali i ti starší a střízlivější, 
takže by se za vřavu, kde se tancovalo i na dře-
věných chůdách, nemuseli stydět ani prérijní 
indiáni, chystající se na válečnou stezku.

Prostě stylové zakončení jedné stylové spor-
tovní akce.

Vladimír Šavrda

Druhý ročník škvořetického 
„Plavokoloběhu“ byl bohatší o dvounohé 
„papoušky“

Škvořetice - Obyčejně se tomuto sportu říká 
triatlon. Ve Škvořeticích, kde mu vdechli život 
loni pod originálním názvem „Škvořetický žu-
lák“, si však potrpí na vznešenější, staročeskou 
mluvu. Pro ně je to v duchu národního obrození 
prostě „Plavokoloběh“. A tak to i zůstane. Tečka.

Druhému ročníku přálo počasí stejně jako 
premiéře. A účast byla přímo ideální- ve škvo-
řetické hospodě „U Antona“ se v sobotu 28. 
července shromáždilo rovných 43 odvážlivců 
obou pohlaví a všech věkových kategorií. Mezi 
nimi se tentokrát objevili i borci z cyklistické 
stáje SCV Blatná ve svých typických, žlutočer-
vených dresech. Pořadatel Stanislav Venclíček 
pro ně okamžitě našel skvostnou přezdívku: 
„Tak pojedeme, ne? „Papoušci“ už stepují před 
hospodou!“

Přesně v půl jedné se barevný peloton vydal 
na kolech za sousední osadu Pacelice, kde bylo 
na Dražském rybníku naplánováno 200 metrů 

plavání, pro děti a ženy byla trasa poměrně 
kratší. Hned potom následovalo dvacet kilometrů 
závodu na bicyklech z 90% po terénních cestách. 
„Žuláka“ završil běh Škvořeticemi o výměře 1,5 
kilometru.

Na „Plavokoloběhu“ ve Škvořeticích měřili 
síly trénovaní, ostřílení machři i dobrovolníci, 
kteří se do tohoto podniku pustili hlavně z recese 
a solidarity. Do té první kategorie logicky patřil 
hlavní vítěz skupiny „ELITE“ Ondřej Hulač 
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z Buzic / SCV Blatná /, který si vytvořil 
exelentní náskok před konkurenty. Dvaa-
třicetiletý závodník se ke svému úspěchu 
vyjádřil následovně: „Tak tohle bylo spíš 
o horském kole, které je vlastně mým 
amatérským „chlebem“. Plavání moc 
nedám- chodím spíš v zimě do bazénu 
a ve vodě hlavně relaxuji. V pacelickém 
rybníku jsem navíc plaval v cyklistických 
kraťasech, což mě značně brzdilo. Rozba-
lil jsem to až při cyklistice- podařilo se mi 
stáhnout kluky, pořádně jsem za to vzal 
a při běhu už jsem si jenom jistil záda, 
jestli mi někdo „nedýchá na záda“, utírá 
si hřbetem ruky z čela bohatě se řinoucí 

pot letošní šampión. Závod u něho našel zalíbení: „ Bylo to organizačně 
perfektně zabezpečené, trať přehledně označená, prostě moc dobré. Pro mě 
to znamená cennou zkušenost a i když nejsem triatlonista, určitě si nějaký 
podobný přebor ještě zkusím. Tak mě to dostalo!“

Mezi ženami nenašla přemožitelku Věra Hoštičková z Chrašťovic / 21 
let- SCV Blatná /, která vzbudila svým podaným výkonem všeobecný obdiv, 
stejně jako mezi muži uvedený Ondřej Hulač. „Plavání na mě bylo moc 
krátké, šňůra lidských těl se vůbec neměla čas roztrhat, jak jsem na to při 
závodech zvyklá,“ svěřila se vítězka, která přijela do Škvořetic z domova 
na kole s batohem na zádech, „Kolo fajn- chvíli jsem se svezla s balíkem, 
celkem vzato jsem šlapala na pohodu, protože na mě zítra čeká mnohem 
náročnější závod,“ dodala Věra, která je členkou SCV Blatná jeden rok 
a triatlonu se věnuje roky tři. Jejími letošními nejlepšími úspěchy se stalo 
absolutní vítězství na triatlonu v Sudoměřicích a čtvrtá pozice na triatlonu 
v Tálíně / v kategorii vybojovala druhé místo /.

Josef Hora z Pacelic / 47 let / nejenže patří mezi hlavní organizátory 
„Žuláka“, ale tak jako loni si ho na vlastní kůži vyzkoušel. Šlo mu o jedi-
né - zlepšit si loňský čas, a to se mu opravdu podařilo. V cílovém pásmu 
prohlásil: „ Loni jsem to měl za 61, 5 minuty, teď jsem to srazil na 57, 
16. Ale asi bych měl omezit kouření, s dechem jsem zápasil o sto šest.“ 
Přestože nedostal požadované startovní číslo třináct / „Já jsem třináctého 
narozený, takže pro mě to znamená šťastné numero!“ /, i třiatřicítka mu 
byla blízká a možná mu zdvojnásobená magická trojka přinesla štěstí 
v kombinaci s maximální snahou.

Místní cyklistický dobrodruh Josef Trča se zachoval jako opravdový 
hrdina, když se pro absolvování „plavokoloběhu“ rozhodl navzdory otevře-
né ráně na noze a závod dokončil. Musel si samozřejmě pomoci pevným, 
neprodyšným obinadlem. Provázela ho však smůla: „Hned u rybníka se 
mi urval šroub na blatníku. Když jsme závadu jakžtakž odstranili, po ces-
tě se mi urval znovu,“ nadával nadšenec, pro kterého je bicykl druhou 
manželkou.

Smolařem závodu mohl být ale vyhlášen Petr Uhlíř z Laciné, který píchl 
duši a chyběla mu rezerva. Aby toho nebylo málo, ještě ho ve Vahlovicích 
kousl pes a když už se dostal do cíle a chtěl se občerstvit, zvrhl celé pivo 
/ To bylo asi to nejhorší! /.

Mezi dětmi si dobře vedl jedenáctiletý Michal Venclíček ze Škvořetic: 
„Já tedy jinak skoro vůbec nesportuju,“ přiznává klučina, kterému se sice 
dobře plavalo, ale cyklistika s během už mu šly hůř. Na stříbrný vavřín to 
ovšem bohatě stačilo.

Anton Murárik ml.  /32 let / ze Škvořetic, jehož otec patří mezi zaklada-
tele „Žuláka“ a navíc provozuje i místní hostinec / také ho i přes zdravotní 
potíže absolvoval /, strávil poslední dva týdny převážně na kole a poctivě 
„polykal“ kilometry, jen aby se pořádně připravil na tento závod: „Plavání 
nic moc- však už jsem taky neplaval aspoň pět let! A tak není divu, že jsem 
na břeh vylézal mezi posledními. Zato kolo, to je moje a závěrečný běh 
jsem už dokonal silou vůle.“ Chtěl se dostat do první desítky a to skutečně 
zvládl- obsadil krásné páté místo.

Okolo šestnácté hodiny došlo k vyhlášení výsledků a ty byly následu-
jící: kategorie „ELITE“- 1. Ondřej Hulač z Buzic / SCV Blatná /, 2. Jan 
Kadečka / Praha- redaktor časopisu „CYKLOSERVIS“ /, 3. Martin Mach 
/ Praha /. Kategorie „Veteráni“- 1. Miroslav Huspeka z Čejetic, 2. Milan 
Janda ze Strakonic, 3. Julius Trča ze Strakonic. Ženy- 1. Věra Hoštičková 
z Chrašťovic / SCV Blatná /, 2. Vendula Kopřivová ze Strakonic, 3. Ivana 

Váchová ze Strakonic / cena pro veteránku /. Děti: 1. Jan Petráš ze Škvo-
řetic, 2. Michal Venclíček ze Škvořetic, 3. Jakub Antoš z Blatné.

Proč se „Žulák“ vlastně jmenuje „Žulák“? Protože medailisté obdrží 
za odměnu žulové kostky různých velikostí vedle dalších cen. Jinak si 
každý účastník odnesl domů na památku originální, barevný diplom. Pro 
letošní druhý ročník bylo navíc vyrobeno více jak třicet triček se znakem 
Supermana v modré barvě a s názvem sportovní akce.

A jak vypadala předzávodní příprava místních borců? „My trénujeme 
pořád stejně- s půllitrem v ruce a jaké pak máme, panečku, výsledky!,“ 
prozrazuje „štamgast“ Stanislav Venclíček, „Kam se na nás hrabou ti, co 
srkají ionťáky a koušou banány! To je nabeton!“

          Vladimír Šavrda
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Zahorčický rodák přijel na nohejbal jako divák, nakonec 
skončil v hracím poli

Zahorčice - Život někdy dokáže pořádně 
překvapit. Když parta nohejbalistů z Karlových 
Varů mířila do Zahorčic na nohejbalový turnaj, 
kde se už za dlouhá léta stali téměř „živým 
inventářem“, ani v nejmenším netušili, že jeden 
z nich utrpí zranění, které ho ze sportovní akce 
vyřadí. Bohužel se tak stalo.

Naštěstí byl v pořadí dvanáctému ročníku 
přítomen jako divák zdejší rodák Jiří Zíka alias 
„Kazan“, který patří mezi nohejbalisty vysokých 
kvalit. Nenechal karlovarské kamarády v bryn-
dě a na poslední dva zápasy vyměnil klidovou 
pozici za místo u sítě v hracím poli. Všichni mu 
za to byli vděčni.

Dvanáctému ročníku nohejbalového turnaje 
v Zahorčicích se první sobotu v červenci „ upsa-
lo“ celkem deset sestav- čtyři dali dohromady 
domácí, dvě blatenští, po jednom vyslali na antu-
kové hřiště Kasejovice, Lnáře, Zámlyní, Karlovy 
Vary. Jako vždycky byli diváci svědky napínavé 
podívané, plné obětavých zákroků a mistrovské 
techniky. Všichni hráči bez výjimky investovali 
do zápasů 150% fyzických i psychických sil, 
bojovali až do morku kostí a soupeřům nenechali 
zadarmo ani bod.

Nepříznivě do děje zasáhl silný lijavec, který 
přinutil osazenstvo na dvě hodiny přerušit turnaj 
a přikrýt plachtou antukový povrch. Naštěstí 
se posléze „nebeský ministr počasí“ slitoval 

a umožnil domácím i hostujícím týmům spor-
tovní den zdárně dovést do konce.

Tentokrát se radovali z vítězství kasejovičtí 
hráči. Domácí „Žluťáci“ ve složení Karel Brož, 
František Brož a Jan Čadek uhájili stříbrné 
ostruhy. Bronz po právu připadl blatenské partě 
„Vinici B“.

Jako ceny byly určeny poháry, lahve šam-
paňského a tvrdého alkoholu a různé pochutiny. 
Hráči i nehráči pak v příjemné atmosféře oslavili 
hezky strávený den při kytaře až do pozdních 
nočních hodin.

Nejmladším účastníkem turnaje byl třinácti-
letý Martin Zíka ze Zahorčic. Nejstarším hráčům 
bylo okolo padesáti let.               Vladimír Šavrda

„Můj táta byl vůdčí typ a silou své osobnosti dokázal zbláznit 
do fotbalu všechny lidi v okolí“, ohlédl se do minulosti Miloslav Vaňáč 
na fotbalovém memoriálu v Neradově

Neradov - Tak výborné a moderní zázemí pro národní sport jménem 
fotbal, jaké mají už desítky let ve vesničce jménem Neradov, se dá s trochou 
nadsázky označit za jeden z divů Česka. Za ním stojí především jméno 
Miloslav Vaňáč z blízkého Lomu, kam osada Neradov spadá. „Táta bohužel 
zemřel mlád- v pouhých osmačtyřiceti letech,“ říká smutně jeho syn, který 
převzal stejně jako v uplynulých letech čestnou záštitu nad letošním 31. 
ročníkem jeho fotbalového memoriálu, „On už v roce 1965 položil základy 
fotbalového života u nás. Jeho dílem není jen velké hřiště v Neradově, ale 
dokázal  na okrese sehnat finanční prostředky i na navazující projekty. My 
jsme se stali prvním hřištěm na Strakonicku, které mělo umělé osvětlení. 
Protože ale otec zemřel tak předčasně, dočkala se této vymoženosti jen 
polovina hřiště. Každopádně byl táta po všech stránkách ohromně schopný, 
vůdčí typ a silou své osobnosti dokázal zbláznit do fotbalu všechny lidi 
v okolí,“ dodává syn. „Vzpomínám na něho jako na prima parťáka a kama-
ráda, který vždy nezištně všem pomáhal,“ připojuje se lomský fotbalový 
funkcionář Jiří Čabrádek.

V roce 1980 lomští 
fotbalisté získali skvěle 
vybavené kabiny, které 
od té doby prošly ně-
kolika rekonstrukcemi. 
Po sociálních zaříze-
ních a sprchách přišel 
na řadu také kiosek 
s občerstvením a letos 
střecha. Zatím poslední 
zásah do sportovního 
areálu se uskutečnil 
roku 2005, kdy nechal 
Obecní úřad za granto-
vé podpory za kabinami 

vybudovat asfaltový plácek pro nohejbal, volejbal a tenis.
31. ročník „Memoriálu Míly Vaňáče“ je současně i druhým ročníkem 

„Memoriálu Jiřího Himla“. „I on odešel brzy,“ podotýká Jiří Čabrádek, 
„Celý život dřel pro místní fotbal v pozicích od trenéra až po správce areálu. 
A to i když už měl těžké zdravotní problémy,“ zdůrazňuje Jiří Čabrádek.

Letos se rozběhla po zeleném trávníku čtyři mužstva - Lom A, Lom B, 
České Budějovice a Písek. Dvěma fotbalovým mecenášům vzdala hold tím 
nejryzejším, chlapským způsobem - sehrála úžasná utkání.

„Viděli jsme regulérní zápasy bez surových faulů a prožili tady hezké 
fotbalové odpoledne,“ poznamenal Miloslav Vaňáč, „Jen jsme museli 

v důsledku nepřízně počasí v druhé půli přikročit ke zkráceným utkáním 
dvakrát deset minut. Terén už byl skutečně těžký a mokrý, kluky neměl kdo 
střídat, všichni už toho měli až nad hlavu! V minulosti tady řadu ročníků 
vyhrávali sedličtí fotbalisti, kteří letos chyběli. Fotbal je prostě hra, kde 
má svou nezastupitelnou úlohu štěstí a tak se to musí brát.“ Podotkl ještě, 
že se v Neradově sešla mužstva, která jsou ze 70% starou gardou.

Pohár za první místo tentokrát putoval do Písku. Stříbrnou kopačku 
získal domácí Lom A, bronzovou České Budějovice. Na konci žebříčku 
zůstal Lom B.

Ale tady v Neradově jde už 31 let o něco jiného než o vavříny. Nezapo-
menout světlé památky lidí, kteří se obětovali pro sport a pro druhé, kteří 
si v Neradově už za svého života postavili pomník.

Vladimír Šavrda

Zleva Jiří Čabrádek, zprava syn Miloslava Vaňáče.

POZVÁNKA NA ŘEČICKÝ „TROJBOJ“
konaný dne 22. září 2012 ve sportovním areálu 

„JZD Řečice“

Disciplíny „trojboje“:
1. NOHEJBAL TROJIC

(na dva vítězné sety)

2. MALÁ KOPANÁ
(4+1 na 2x 10 min.)

3. PŘETAHOVANÁ LANEM
(4 os. na tři vítězství)

Přihlášky na tel.: 777 937 043

Počet omezen na 6 družstev (počet osob v družstvu 
neomezen) dle přihlášení.

Startovné na družstvo 200,- Kč
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Životní jubileum pana Jana Pouzara, 
který tento rok oslavil 80. narozeniny

Rodilý Blateňák, který s aktivním sportem začal na střední obchodní 
škole v Písku jako atlet, kde běhal střední tratě. Na vojně i po ní hrál 
basketbal a s týmem Blatné se dostal až do II. Ligy. Dlouholetý fotbalista 
a následně také funkcionář, který se aktivně podílel na rozvoji TJ i FO 
a zasloužil se o vznik a realizaci mnoha důležitých projektů, bez kterých 
si dnešní fungování našich sportovišť dokážeme jen těžko představit:

Předseda TJ v letech 1973 – 2001;
2 roky předseda fotbalového oddílu;
15 let člen ÚV ČSTV;
Aktivní v představenstvu OV ČSTV;
Pořízení chaty Zlatá Studna;
Organizace pivních slavností   a další …
 I v tomto požehnaném věku stále spolupracuje se svými o mnoho let 

mladšími nástupci, kterým nikdy neodmítne žádost o pomoc. V tomto roce 
(bohužel naposledy) ještě organizuje pivní slavnosti.

Za TJ Blatná, fotbalový oddíl Blatné a všechny naše příznivce přeji 
hlavně pevné zdraví, ještě mnoho krásných roků strávených mezi svými 
přáteli a kamarády, a děkuji za celoživotní přínos sportu v Blatné.

Díky moc .

Výsledkový servis
Odehráno 25. - 26. srpna
Muži „A“ Záhoří-Blatná  2:0 (0:0) 
Muži „B“ Blatná-Dražejov 2:0 (1:0) Brabec, Čadek M. 

Dorost st. Břilice-Blatná  1:3 (0:2)  Písařík 3x 
Dorost ml. Břilice-Blatná  6:2 (2:1) Stulík, Petráš 
Žáci st.  Blatná-Č.Krumlov  1:0 (1:0) Paukner 
Žáci ml.  Blatná-Č.Krumlov  1:3 (1:1) Uldrich

Odehráno 18. – 19. srpna
Muži „A“ Blatná-Štěkeň  3:1 (2:1) Kratochvíl,
     Brynda(p.), Skuhravý
Muži „B“ Lnáře-Blatná  8:1 (1:0) Brabec
   
Dorost st. Blatná-J.Hradec 4:3 (3:1) Mišiak 2x, Hrubý,  
     Písařík
Dorost ml. Blatná-J.Hradec 1:4 (0:2) Janota 

Cyklisté  z Blatné stále mezi elitou
Martin Stošek v juniorské reprezentaci ČR na MS v Rakousku
Slíbený přehled výsledků nemůže tentokrát začít jinak, než úžasnou zprávou, že 
Martin Stošek, student Sportovního gymnázia ve Vimperku, si svými vynikajícími 
výsledky vybojoval místo v juniorském reprezentačním družstvu na Mistrovství světa 
cross country horských kol, které se uskuteční 4. září 2012 v Rakousku. 
Jako správní příznivci sportu mu určitě budeme přát, aby mu reprezentační dres 
přinesl hodně štěstí, a to nejen v tomto závodě!  
Přehled výsledků
Martin Stošek, juniorský reprezentant ČR, horská kola XC 
3. místo na Mistrovství republiky juniorů XC. 
O titul mistra ČR ho připravila technická závada v době, kdy tři kola před cílem 
jezdil na 1. místě 
20. místo na Světovém poháru XC ve Val d´Isere – Francie
Tímto výsledkem si jako nejlepší Čech vybojoval reprezentační dres
Viktor Stošek, horská kola
Starší Martinův bratr už startuje mezi dospělými. V silné konkurenci si vede neméně 
dobře, což potvrzují výsledky:
3. místo v kategorii, 16. absolutně v seriálu cyklomaratónů České spořitelny „Kolo 
pro život“, Karlštejn
3. místo v kategorii, 14. absolutně v dalším závodě seriálu České spořitelny na Za-
dově, kde se na startu potkal s reprezentanty ČR, přičemž na mistra republiky 
Boudného měl velice malou ztrátu
Petr Soukup, horská kola
Po vítězství na „Králi Šumavy“ pokračuje jeho spanilá jízda v kategorii nad 40 let 
i v dalších závodech
2. místo seriálu České spořitelny v Holešově
1. místo Horní Cerekev
2. místo Stupno – cross country
Martin Švec, silniční kola
Startuje a zaznamenává kvalitní výsledky na silničních závodech Jihočeské a Šu-
mavské ligy, na Mistrovství Evropy i  na velmi známém maratónu v Rakousku
1. místo v kategorii i absolutně, časovka jednotlivců Matouš – vynikající!!
2. místo v kategorii  – kritérium v Blatné
5. místo v kategorii na časovce jednotlivců – Memoriálu seniorského mistra 
   v silniční cyklistice V. Kubeše
2. místo v kategorii a 4. absolutně na Blaneckých silničních okruzích
4. místo v kategorii a 12. absolutně Mulvierter Kernland Radmarathon
    Rakousko
7. místo v časovce jednotlivců  a 13. místo v silničním závodě na mistrovství 
    České republiky
21. místo v časovce jednotlivců – Mistrovství Evropy
Josef Etlík, silniční kola
Nejstarší cyklista startuje už druhý rok v kategorii nad 60 let v Šumavské amatérské 
lize. Ačkoliv do jeho kategorie se přesunulo několik dalších kvalitních konkurentů, 
vede si stále velmi dobře.
5. místo časovka jednotlivců Klatovy, 3. místo Nýrsko, 4. místo Hoštičky, 3. místo 
kritérium Přeštice, 3. místo  Klatovy, 4. místo Kašperské Hory, kde nehorázná smůla 
– defekt zadního kola, ho připravil o jisté vítězství, 5. místo Konstantinovy Lázně
4. místo Mariánské Lázně
V průběžném hodnocení seriálu závodů vede v kategorii nad 60 let, ve společném 
hodnocení s jezdci kategorie nad 40 let (tedy až o 20 let mladšími) je zatím pátý! 
O jízdě cykloturistů Západočeským regionem v příštím vydání BL.

František Šesták
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Odjezd
(auta)

1 18.8. Lnáře - Blatná 14,00 So

2 26.8. Blatná - Dražejov 17,00 Ne

3 1.9. Bavorov - Blatná 17,00 So

4 9.9. Blatná - Civa Trans 17,00 Ne Odjezd
5 16.9. Katovice "B" - Blatná 16,30 Ne (auta)
6 23.9. Blatná - Cehnice 16,30 Ne 13 18.8. Blatná - Štěkeň 17,00 So

7 30.9. Sedlice "B" - Blatná 15,00 Ne 1 26.8. Záhoří - Blatná 17,00 Ne

8 7.10. Blatná - Lom 16,00 Ne 2 1.9. Blatná - Březnice 17,00 So

9 13.10. Střelské Hoštice - Blatná 16,00 So 3 8.9. Sousedovice - Blatná 17,00 So

10 21.10. Blatná - Doubravice 15,30 Ne 4 15.9. Blatná - Poříčí 16,30 So

11 28.10. Osek "B" - Blatná 15,00 Ne 5 22.9. Mirotice - Blatná 15,00 So

12 4.11. Blatná - Volyně 14,00 Ne 6 29.9. Blatná - Kestřany 16,30 So

13 10.11. Malenice - Blatná 14,00 So 7 6.10. Smetanova Lhota - Blatná 13,30 So

8 13.10. Blatná - Bělčice 16,00 So

Odjezd 9 20.10. Sepekov - Blatná 15,30 So

(tranzit) 10 27.10. Blatná - Mirovice 14,30 So

1 1.9. Mořina - Blatná 16,00 13,45 So 11 3.11. Bechyně - Blatná 14,00 So

2 8.9. Ďáblice - Blatná 10,45 8,15 So 12 10.11 Božetice - Blatná 14,00 So

3 16.9. Blatná - Bráník 15,00 Ne

4 22.9. Příbram "B" - Blatná  (Bohutín u PB) 14,00 12,00 So

5 30.9. Blatná - Kaplice 15,00 Ne

6 6.10. Vonoklasy - Blatná 10,30 8,00 So

7 14.10. Blatná - Zlíchov 15,00 Ne

8 21.10. Horní Bříza - Blatná 10,30 8,15 Ne

9 28.10. Blatná - Příkosice 14,30 Ne

10 4.11. Dukla Jížní Město - Blatná (Mikulova) 11,00 8,30 So

11 10.11. Blatná - Holoubkov 14,00 So

Více informací na 

www.blatnafotbal.cz

Den

Kolo Datum Muži "B" Čas Den

rozlosování soutěží - podzim 2012

Den

TJ Blatná - fotbal

Kolo Datum Muži "A" Čas

Kolo Datum Ženy        Čas

Odjezd
(auta)

1 18.8. Lnáře - Blatná 14,00 So

2 26.8. Blatná - Dražejov 17,00 Ne

3 1.9. Bavorov - Blatná 17,00 So

4 9.9. Blatná - Civa Trans 17,00 Ne Odjezd
5 16.9. Katovice "B" - Blatná 16,30 Ne (auta)
6 23.9. Blatná - Cehnice 16,30 Ne 13 18.8. Blatná - Štěkeň 17,00 So

7 30.9. Sedlice "B" - Blatná 15,00 Ne 1 26.8. Záhoří - Blatná 17,00 Ne

8 7.10. Blatná - Lom 16,00 Ne 2 1.9. Blatná - Březnice 17,00 So

9 13.10. Střelské Hoštice - Blatná 16,00 So 3 8.9. Sousedovice - Blatná 17,00 So

10 21.10. Blatná - Doubravice 15,30 Ne 4 15.9. Blatná - Poříčí 16,30 So

11 28.10. Osek "B" - Blatná 15,00 Ne 5 22.9. Mirotice - Blatná 15,00 So

12 4.11. Blatná - Volyně 14,00 Ne 6 29.9. Blatná - Kestřany 16,30 So

13 10.11. Malenice - Blatná 14,00 So 7 6.10. Smetanova Lhota - Blatná 13,30 So

8 13.10. Blatná - Bělčice 16,00 So

Odjezd 9 20.10. Sepekov - Blatná 15,30 So

(tranzit) 10 27.10. Blatná - Mirovice 14,30 So

1 1.9. Mořina - Blatná 16,00 13,45 So 11 3.11. Bechyně - Blatná 14,00 So

2 8.9. Ďáblice - Blatná 10,45 8,15 So 12 10.11 Božetice - Blatná 14,00 So

3 16.9. Blatná - Bráník 15,00 Ne

4 22.9. Příbram "B" - Blatná  (Bohutín u PB) 14,00 12,00 So

5 30.9. Blatná - Kaplice 15,00 Ne

6 6.10. Vonoklasy - Blatná 10,30 8,00 So

7 14.10. Blatná - Zlíchov 15,00 Ne

8 21.10. Horní Bříza - Blatná 10,30 8,15 Ne

9 28.10. Blatná - Příkosice 14,30 Ne

10 4.11. Dukla Jížní Město - Blatná (Mikulova) 11,00 8,30 So

11 10.11. Blatná - Holoubkov 14,00 So

Více informací na 

www.blatnafotbal.cz

Den

Kolo Datum Muži "B" Čas Den

rozlosování soutěží - podzim 2012

Den

TJ Blatná - fotbal

Kolo Datum Muži "A" Čas

Kolo Datum Ženy        Čas

(starší, mladší) (bus) (starší, mladší) (bus)
2 18.8. Blatná - Jindřichův Hradec 9,30 So 1 26.8. Blatná - Český Krumlov 10,00 Ne

3 25.8. Břilice - Blatná 10,00 7,30 So 13 29.8. Čt. Dvory - Blatná 16,00 13,45 St

1 29.8. Loko ČB - Blatná 10,00 7,45 St 2 2.9. Břilice - Blatná
4 1.9. Blatná - Hluboká 9,30 So 3 9.9. Blatná - Loko ČB 10,00 Ne

5 8.9. MAS Táborsko "B"- BLatná 10,00 7,45 So 4 16.9. Junior Strakonice - Blatná 
6 15.9. Blatná - Meteor Tábor 9,30 So 5 23.9. Blatná - Hluboká 10,00 Ne

7 23.9. Roudné - Blatná 13,30 11,00 Ne 6 29.9. Trhové Sviny - Blatná 9,30 7,00 So

8 30.9. ZVVZ Milevsko - Blatná 13,00 11,15 Ne 7 7.10. Blatná - MAS Táborsko "B 10,00 Ne

9 6.10. Blatná - Rudolfov 9,30 So 8 13.10. Bechyně - Blatná (Chrášťany ) 9,30 7,15 So

10 13.10. Prachatice - Blatná 10,00 8,00 So 9 21.10. Blatná - Chotoviny 10,00 Ne

11 20.10. Blatná - SKP ČB "B" 9,30 So 10 28.10. Blatná - SKP ČB 10,00 Ne

12 Strakonice - Blatná - 1.30hod 11 4.11. ZVVZ Milevsko - Blatná - 10,30 8,45 Ne

13 3.11. Blatná - Č.Krumlov 9,30 So 12 11.11. Blatná - Slavia ČB 10,00 Ne

14 10.11. Čt.Dvory - Blatná 10,00 7,45 So

15 17.11. Blatná - Slavie ČB 9,30 So

ŽáciKolo Datum Čas Den
Odjezd

Kolo Datum Dorost Čas Den
Odjezd

(starší, mladší) (bus) (starší, mladší) (bus)
2 18.8. Blatná - Jindřichův Hradec 9,30 So 1 26.8. Blatná - Český Krumlov 10,00 Ne

3 25.8. Břilice - Blatná 10,00 7,30 So 13 29.8. Čt. Dvory - Blatná 16,00 13,45 St

1 29.8. Loko ČB - Blatná 10,00 7,45 St 2 2.9. Břilice - Blatná
4 1.9. Blatná - Hluboká 9,30 So 3 9.9. Blatná - Loko ČB 10,00 Ne

5 8.9. MAS Táborsko "B"- BLatná 10,00 7,45 So 4 16.9. Junior Strakonice - Blatná 
6 15.9. Blatná - Meteor Tábor 9,30 So 5 23.9. Blatná - Hluboká 10,00 Ne

7 23.9. Roudné - Blatná 13,30 11,00 Ne 6 29.9. Trhové Sviny - Blatná 9,30 7,00 So

8 30.9. ZVVZ Milevsko - Blatná 13,00 11,15 Ne 7 7.10. Blatná - MAS Táborsko "B 10,00 Ne

9 6.10. Blatná - Rudolfov 9,30 So 8 13.10. Bechyně - Blatná (Chrášťany ) 9,30 7,15 So

10 13.10. Prachatice - Blatná 10,00 8,00 So 9 21.10. Blatná - Chotoviny 10,00 Ne

11 20.10. Blatná - SKP ČB "B" 9,30 So 10 28.10. Blatná - SKP ČB 10,00 Ne

12 Strakonice - Blatná - 1.30hod 11 4.11. ZVVZ Milevsko - Blatná - 10,30 8,45 Ne

13 3.11. Blatná - Č.Krumlov 9,30 So 12 11.11. Blatná - Slavia ČB 10,00 Ne

14 10.11. Čt.Dvory - Blatná 10,00 7,45 So

15 17.11. Blatná - Slavie ČB 9,30 So

ŽáciKolo Datum Čas Den
Odjezd

Kolo Datum Dorost Čas Den
Odjezd

Odjezd Odjezd
(auta) (auta)

2 9.2. Vodňany - Blatná "A" 10,00 Ne 2 1.9. Čestice - Blatná "B" 14,30 So

3 8.9. Blatná "A" - Bavorov 10,00 So 3 8.9. Blatná "B" - Dražejov 12,00 So

4 16.9. Blatná "A" - Štěkeň 10,00 Ne 4 16.9. Sedlice - Blatná "B" 13,00 Ne

5 23.9. Volyně - Blatná "A" 9,00 Ne 5 22.9. Blatná "B" - Vodňany 14,00 So

1 28.9. Blatná "A" - Sedlice 10,00 Pá 1 28.9. Blatná "B" - Katovice 14,00 Pá

6 30.9. Blatná "A" - Blatná "B" 10,00 Ne 6 30.9. Blatná "A" - Blatná "B" Ne

7 3.10. Osek - Blatná "A" 7 6.10. Blatná "B" - Štěkeň 15,00 So

13 10.10. Dražejov - Blatná "A" 13 10.10. Bělčice - Blatná "B" St

8 13.10. Blatná "A" - Chelčice 14,00 So 8 14.10. Volyně - Blatná "B" 9,00 Ne

9 21.10.   volno 9 20.10. Blatná "B" - Bavorov 15,00 So

10 27.10. Blatná "A" - Bělčice 9,00 So 10 27.10. Blatná "B" - Osek 10,30 So

11 31.10. Katovice - Blatná "A" 11 4.11. Chelčice - Blatná "B" 14,00 Ne

12 10.11. Blatná "A" - Češtice 10,00 So 12 7.11.   volno

Odjezd
(auta)

2 1.9. Dražejov - Blatná 10,00 So

3 8.9. Blatná - Bavorov 14,00 So

4 16.9. Blatná - Štěkeň 12,00 Ne

5 23.9. volno
6 30.9. Blatná - Katovice 12,00 Ne

7 7.10. Volyně - Blatná 10,30 Ne

8 13.10. Blatná - Chelčice 12,00 So

9 21.10. Vodňany - Blatná 10,00 Ne

1 27.10. Blatná - Sedlice 12,00 So

Den KoloKolo Datum Přípravka starší "A"  Čas

DenKolo Datum Přípravka mladší    Čas

DenDatum Přípravka starší "B"  Čas

Odjezd Odjezd
(auta) (auta)

2 9.2. Vodňany - Blatná "A" 10,00 Ne 2 1.9. Čestice - Blatná "B" 14,30 So

3 8.9. Blatná "A" - Bavorov 10,00 So 3 8.9. Blatná "B" - Dražejov 12,00 So

4 16.9. Blatná "A" - Štěkeň 10,00 Ne 4 16.9. Sedlice - Blatná "B" 13,00 Ne

5 23.9. Volyně - Blatná "A" 9,00 Ne 5 22.9. Blatná "B" - Vodňany 14,00 So

1 28.9. Blatná "A" - Sedlice 10,00 Pá 1 28.9. Blatná "B" - Katovice 14,00 Pá

6 30.9. Blatná "A" - Blatná "B" 10,00 Ne 6 30.9. Blatná "A" - Blatná "B" Ne

7 3.10. Osek - Blatná "A" 7 6.10. Blatná "B" - Štěkeň 15,00 So

13 10.10. Dražejov - Blatná "A" 13 10.10. Bělčice - Blatná "B" St

8 13.10. Blatná "A" - Chelčice 14,00 So 8 14.10. Volyně - Blatná "B" 9,00 Ne

9 21.10.   volno 9 20.10. Blatná "B" - Bavorov 15,00 So

10 27.10. Blatná "A" - Bělčice 9,00 So 10 27.10. Blatná "B" - Osek 10,30 So

11 31.10. Katovice - Blatná "A" 11 4.11. Chelčice - Blatná "B" 14,00 Ne

12 10.11. Blatná "A" - Češtice 10,00 So 12 7.11.   volno

Odjezd
(auta)

2 1.9. Dražejov - Blatná 10,00 So

3 8.9. Blatná - Bavorov 14,00 So

4 16.9. Blatná - Štěkeň 12,00 Ne

5 23.9. volno
6 30.9. Blatná - Katovice 12,00 Ne

7 7.10. Volyně - Blatná 10,30 Ne

8 13.10. Blatná - Chelčice 12,00 So

9 21.10. Vodňany - Blatná 10,00 Ne

1 27.10. Blatná - Sedlice 12,00 So

Den KoloKolo Datum Přípravka starší "A"  Čas

DenKolo Datum Přípravka mladší    Čas

DenDatum Přípravka starší "B"  Čas

Více informací na
www.blatnafotbal.cz
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Odjezd
(auta)

1 18.8. Lnáře - Blatná 14,00 So

2 26.8. Blatná - Dražejov 17,00 Ne

3 1.9. Bavorov - Blatná 17,00 So

4 9.9. Blatná - Civa Trans 17,00 Ne Odjezd
5 16.9. Katovice "B" - Blatná 16,30 Ne (auta)
6 23.9. Blatná - Cehnice 16,30 Ne 13 18.8. Blatná - Štěkeň 17,00 So

7 30.9. Sedlice "B" - Blatná 15,00 Ne 1 26.8. Záhoří - Blatná 17,00 Ne

8 7.10. Blatná - Lom 16,00 Ne 2 1.9. Blatná - Březnice 17,00 So

9 13.10. Střelské Hoštice - Blatná 16,00 So 3 8.9. Sousedovice - Blatná 17,00 So

10 21.10. Blatná - Doubravice 15,30 Ne 4 15.9. Blatná - Poříčí 16,30 So

11 28.10. Osek "B" - Blatná 15,00 Ne 5 22.9. Mirotice - Blatná 15,00 So

12 4.11. Blatná - Volyně 14,00 Ne 6 29.9. Blatná - Kestřany 16,30 So

13 10.11. Malenice - Blatná 14,00 So 7 6.10. Smetanova Lhota - Blatná 13,30 So

8 13.10. Blatná - Bělčice 16,00 So

Odjezd 9 20.10. Sepekov - Blatná 15,30 So

(tranzit) 10 27.10. Blatná - Mirovice 14,30 So

1 1.9. Mořina - Blatná 16,00 13,45 So 11 3.11. Bechyně - Blatná 14,00 So

2 8.9. Ďáblice - Blatná 10,45 8,15 So 12 10.11 Božetice - Blatná 14,00 So

3 16.9. Blatná - Bráník 15,00 Ne

4 22.9. Příbram "B" - Blatná  (Bohutín u PB) 14,00 12,00 So

5 30.9. Blatná - Kaplice 15,00 Ne

6 6.10. Vonoklasy - Blatná 10,30 8,00 So

7 14.10. Blatná - Zlíchov 15,00 Ne

8 21.10. Horní Bříza - Blatná 10,30 8,15 Ne

9 28.10. Blatná - Příkosice 14,30 Ne

10 4.11. Dukla Jížní Město - Blatná (Mikulova) 11,00 8,30 So

11 10.11. Blatná - Holoubkov 14,00 So

Více informací na 

www.blatnafotbal.cz

Den

Kolo Datum Muži "B" Čas Den

rozlosování soutěží - podzim 2012

Den

TJ Blatná - fotbal

Kolo Datum Muži "A" Čas

Kolo Datum Ženy        Čas

 

 

 

 

KLUB PŘÁTEL BLATENSKA 
zve na vlastivědnou vycházku 

 

OD BAROKNÍ PERLY  
BLATENSKA NA KŘIKAVU  
A ZPÁTKY (Paštiky, Ženatý dub, Černívsko, Křikava) 

2. září 2012 
Výchozí bod:  

Paštiky, u kostela, 9:00 

Koncový bod:  

Paštiky, u kostela, cca 16:00 

Předpokládaná délka: cca 15 km 

Blíže na tel.: 723 985 237 

sobota

BĚŽECKÝ ZÁVOD

již 6. ročník závodu pořádá  Obecní úřad Kocelovice

start -10:00

Kocelovice - Hornosín - Kocelovice

22. září 2012

 Prezentace : od 9:00 hod., okraj obce Kocelovice , u hospody směr Lnáře a
                          Blatná
 Start : v 10:00
 Trať :  7 km - všechny kategorie
            Trať vede po asfaltových cestách s velmi malým provozem.  
                V první  polovině stoupá do Hornosína, pak má střídavý pro�l 

                a v závěru klesá. Značení bude provedeno bílými šipkami na zemi.         

 Kategorie :  Junioři do 19 let, muži 19-39 let, muži 40 –49 let, muži 50-59let,
                        muži 60-69 let, muži nad 70 let 
             Juniorky do 19 let, ženy 19-34 let, ženy  35 –49 let, ženy nad 50 let
               (při méně než třech startujících v kategorii, slučuje se s nejbližší kategorií)

 Startovné : 30,-Kč
 Ceny : pro první tři v každé kategorii – diplom a věcná cena
 Občerstvení : po doběhu - čaj, domácí pečivo, párek, pivo
 Šatny : v prostoru startu a cíle
 Doprava : vlastní,  (z Blatné cca 7 km, ze Lnář cca 4 km, z Rožmitálu cca 21km, z Březnice 
                                                cca 20 km, ze Strakonic cca 30km, z Písku cca 30km, z Příbrami cca 35  
                                                km, z Plzně cca 50 km)

 Informace : Martin Holan, tel. 274868152 , mobil 606796450,  
                        e-mail : holan63@seznam.cz 

Běh se koná za každého počasí. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí.

Kdysi tam bývala divoká 
skládka. Teď se tam začaly 
hrát nohejbalové turnaje

Řečice - 11. srpna 2012 začali v Řečici psát novou sportovní kapitolu. 
To se zde na asfaltovém plácku totiž odehrál první nohejbalový turnaj pro 
širokou veřejnost a tento zavedený trend chtějí místní sportovní nadšenci 
udržet až „do skonání světa“.

Vždycky zde nebyl pěkný sportovní areál, zahrnující vedle zmíněného 
nohejbalového „bojiště“ i travnaté fotbalové hřiště a dětský koutek s boha-
tým výběrem hracích prvků. Ještě před třemi lety se tu rozprostírala divoká 
skládka a na široké prostranství byl věru žalostný pohled. Ale právě před 
těmi třemi lety si domácí vyhrnuli rukávy a začali zaneřáděný vřed osady 
vyklízet. „Město Blatná, pod které osada Řečice s pětatřiceti obyvateli 
spadá, k celému projektu přistoupilo vstřícně, včetně finanční injekce,“ říká 
předseda osadního výboru Miloš Rozhoň, „Zbývající potřebné investice se 
podařilo sehnat díky aktivnímu nasazení zdejších občanů a solidaritě čet-
ných sponzorů. Naplnění projektu velice pomohly Technické služby Blatná, 
řečičtí tu s obrovskou ochotou odpracovali řadu brigádnických hodin.“

Aby všechno bylo v naprostém pořádku, došlo ke směně pozemků mezi 
místními obyvateli a osadou Řečice tak, aby prostory budovaného areálu 
patřily do majetku města Blatná.

Velkým plusem je fakt, že se osada Řečice znatelně omladila. „Ještě 
před pěti roky, aby tu dítě doslova hledal s lucernou za pravého poledne 
a dnes? Je to nebe a dudy!“, tváří se šťastně Miloš Rozhoň. Míčové hry 
se tu provozují i ve všedních dnech, do Řečice jezdí trénovat dokonce 
i přespolní sportovci.

A onoho 11. srpna přišla ta pro osadu slavná chvíle, kdy se tu usku-
tečnil zahajovací nohejbalový turnaj o putovní pohár „primátora“ Řečice. 
Týmů se přihlásilo tolik, že jich několik pořadatelé museli odmítnout, až 
se konečný počet ustálil na dvanácti.

Hrálo se s chutí a nadšením, celý turnaj byl spíše o pohodě a relaxaci 
než o vypjatých, nadlidských výkonech. To byla ostatně filozofie celé akce. 
Je ovšem pravda, že se tu objevili jedinci, kteří „válí“ nohejbal soutěžně 
a ne každý to skousl. „Tady se mluvilo převážně o sestavě ze Zahorčic. 
Ovšem ta nakonec ve finále stejně nevyhrála, zakusila porážku od amatérů, 
takže bych to neviděl tak černě,“ reaguje na podnět Miloš Rozhoň, který si 
s chutí zakopal za domácí partu JZD Řečice, „Pro příští rok uvážíme, zda 
skutečně nepojmeme turnaj jako ryze amatérský.“ K výsledku svého tria 
podotýká: „Chybělo nám naše „ želízko v ohni“ - soukromý zemědělec 
Král, který právě na poli „bojoval o zrno“, směje se předseda osadního 
výboru a pokračuje: „Pořád je co zlepšovat, i když si myslím, že naše letošní 
pořadí je ideální a jsme s ním spokojeni. Trénovat chodíme nepravidelně, 
jak čas dovolí. Šlo hlavně o zábavu a protažení těl. Na příští ročník se 
cítíme v plné sestavě - i s jeho královskou výsostí - na bednu,“ prohlašuje 
závěrem monologu sebevědomě Miloš Rozhoň.

„Naše trojka se v Řečici sešla v tomhle složení poprvé, můj syn David 
byl totiž „půjčený“ - zaskakoval za kolegu,“ uvádí člen týmu „Stars“ / 
Blatná+ Škvořetice / Ivan Kocúr, „Hráli jsme v rámci možností, naše páté 
místo bylo relativním úspěchem, mohlo to být lepší, ale i horší. Ale myslím 
si, že by s amatéry neměli soupeřit profíci. Je to musí nudit a amatéři přijdou 
o požitek ze hry,“ soudí Ivan. Ohledně své formy říká: „Moje forma je 
dobrá, dobrá, já jinou nemám,“ dělá si legraci Ivan Kocúr, „Účastníme se tak 
tří nohejbalových turnajů do roka, jinak si občas chodím zakopat se syny.“

Všichni přítomní se shodli na tom, že turnaj byl připraven a zabezpečen 
naprosto perfektně a že se jim sportovní sobota v Řečici moc líbila.

A konečné pořadí? Zvítězila parta blatenských hasičů, stříbro si vyslou-
žily Zahorčice, bronz vybojoval tým „TELECOM“ Blatná. Pod medailovou 
hranicí uvízli kluci z Chlumu, pátá pozice zůstala vyhrazena týmu „Stars“, 
šestá sestavě „Kámen“ Písek, sedmí skončili domácí nohejbalisté z JZD 
Řečice, v závěsu ponechali „Jeřáb“ Dobšice a domácí „omladinu“ pod 
originálním názvem „Kubánci“. Desátá pozice byla souzena blatenským 
„Dabošům“, jedenáctá rodinnému klanu Vinterů z Blatné / Scholajzna /, 
s černým petrem odešli Špíčkové z Blatné.

Vladimír Šavrda
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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

Te l . :  3 8 0  4 2 3  6 3 4
m o b i l :  6 0 7  7 6 0  4 0 7

Pronajmu dlouhodobě garáž na 
Skalčanské.

Tel: 776 458 406
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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 byt 2+1 v Kasejovicích, dva 
sklepy, kotel na pevná paliva a na plyn, 
kombinovaný sporák, elektrický bojler, 

ihned k nastěhování. Bližší informace na 

tel. č. 603375850

BLATENSKÉ STROJÍRNY BLATNÁ 
s.r.o.

Vypisují výběrové řízení na mzdovou 
a finanční účetní.

Znalost programů firmy MAKO Blatná 
je podmínkou.

Nabízíme velmi dobré platové  
podmínky. 

Nabídky zasílejte spolu se stručným 
životopisem 

na adresu bsblatna@bsblatna.cz

F i rma  Po l yg r aph
p ř i j m e :

Produkčního v tiskárně
požadavky: znalost NJ a práce na 

PC/grafické programy Adobe Acro-
bat..../, časová flexibilita, vedení 

malého kolektivu lidí.
Nabízíme nadstandartní ohodno-

cení.
info-tel. 603233576 p. Aichinger
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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.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

sporknet-190x60-blatenske-listy-final.pdf   1   21.6.2012   11:43:03


