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Čtrnáctideník                                                                                                                                     Cena 7,- Kč

Zámek Blatná

den CESKÉ STÁTNOSTI

  28. 9. 2012

Ve 14.00 hodin bude zahájen program plný Václavů, 
včetně Václava Hudečka a jeho koncertu pro Blatnou,
Selská jízda a další a další překvapení.......

Pořadatelem je Občanské sdružení Nobiscum Humanitas,
Zámek Blatná, Centrum kultury a vzdělávání Blatná 
s podporou Jihočeského kraje

ˇ

VOLÁME 
VÁCLAVY !

Rádi bychom v Blatné pře-
konali rekord v počtu Václavů, 
kteří se sejdou v jeden okamžik 
na jednom místě!

Václavové a Václavky, přijďte 
do zámku Blatná v pátek 28. září 
na Den české státnosti!

Nezapomeňte občanský prů-
kaz nebo jiný doklad totožnosti!

Přiveďte další Václavy! Přijď-
te strávit společné odpoledne 
s programem!

Rozhodující okamžik bude 
28. 9. 2012 v 16.00 hodin!

Kresba: Jindřich Krátký.

Kde jinde než v Blatné, kde 
máme prakticky za humny 
Václavov, by se mělo sejít na 
svůj svátek víc Václavů?

Přijďte včas, abyste se mohli 
zaregistrovat!L. M. Wagner
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 KTUALITYA
UPOZORNĚNÍ
pro občany užívající označení vozidla 
přepravujícího těžce zdravotně postiženou 
osobu

Sociální odbor Městského úřadu v Blatné 
upozorňuje občany, že označení vozidel pře-
pravujících osobu těžce zdravotně postiženou 
„O1“ (piktogram na modrém podkladě s osobou 
na invalidním vozíku), které bylo vydáváno 
majitelům průkazu mimořádných výhod ZTP 
nebo ZTP/P a umožňuje parkování na vyhraze-
ných místech pro invalidy, má platnost pouze 
do konce roku 2012.

Toto označení je tedy možné používat jen 
do 31.12.2012. Nejpozději od 01.01.2013 je 
nutné používat nové označení „O7“ Parkovací 
průkaz označující vozidlo přepravující osobu 
těžce zdravotně postiženou.

Výměnu stávajícího označení za mezinárodní 
parkovací průkaz označující vozidlo přepravující 
osobu těžce zdravotně postiženou „O7“ provádí:

Sociální odbor Městského úřadu v Blatné, tř. 
T.G. Masaryka 1520, 2. poschodí, dveře č. 220.

K výměně je třeba doložit:
aktuální barevnou fotografii o rozměru 

35x45 mm (průkazové foto)
platný průkaz ZTP nebo ZTP/P
platný občanský průkaz
stávající označení vozidla „O1“

Staré označení „O1“           Nové označení „O7“

Poděkování MŠ 
Vrchlického

Naše druhá dcera se poslední srpnový týden 
rozloučila s mateřskou školou Vrchlického. Vů-
bec nám celou dobu „školkových“ let nevadila 
trochu větší vzdálenost. Již od naší starší dcery 
jsme totiž věděli, že ve školce bydlí víly a andělé. 

Víly a andělé ze školky jsou tajemné bytosti. 
Některé jsou viditelné prostým okem. Jiné jsou 
okem neviditelné. A mají krásná jména. Posuďte 
sami: Víla Láska, anděl Světla, anděl Slunce, 
anděl Ochránce, víla Vcítění, víla Tolerance, 
víla Řád, víla Povinnost, víla Hra, víla Práce, 
víla Angličtina, víla Pohoda, víla Úsměv, víla 
Pohlazení, víla Objetí, víla třídní učitelka Vrátná, 
víla třídní učitelka Strnadová, víla paní ředitelka 
Havlenová, víla uklízečka, víla kuchařka, víla 
sekretářka, víla hospodářka, víla učitelka myšek 
a koťátek...

Vílám učitelkám se omlouvám za některé 
své pozdní příchody. A všem vílám ve školce 
moc děkuji. Za lásku, pozornost, péči. Dělají 
svou práci poctivě jako andělé a s úsměvem bez 
ohledu na odměnu, která není v luhách, hájích 
a lesích pedagogických nikterak závratná. Řád 
lásky, který přichází, začíná v rodině, mateřské 
škole a pokračuje, pokud se necháme pohladit 
poselstvím, které přichází od moudrých předků 
formou pohádek. A pokud se v klidu, pohodě 
a s důvěrou necháme pohladit vílami a anděly.

 Aleš Drobník

PODZIMNÍ ROVNODENNOST SE 
PŘIBLÍŽILA

– TEPLÉ ZÁŘÍ – DOBŘE SE OVOCI I VÍNU 
DAŘÍ

– OZVE-LI SE V ZÁŘÍ HROM, BUDE – 
V ZIMĚ ZAVÁT KAŽDÝ STROM

– ZÁŘÍ VÍNO VAŘÍ A CO NEDOVAŘÍ, 
ŘÍJEN DOPEČE

– DIVOKÉ HUSY SVAČINU ODNÁŠEJÍ 
A ZIMU PŘINÁŠEJÍ

– PODZIMEK BOHATÝ NA MLHU VĚŠTÍ 
V ZIMĚ MNOHO SNĚHU

LIDOVÉ ŘEMESLO A PŮJČOVNA LO-
DĚK STÁLE NA DVOŘE BLATENSKÉ-
HO MUZEA

V měsíci září bude prodejna lidového 
řemesla otevřena zejména o víkendech, 
v sobotu v průběhu blatenských trhů, ale 
i odpoledne, minimálně do 17.00 hodin. Stále 
je také možnost zapůjčení loděk k podzimním 
projížďkám v  zámeckém parku. O nedělích, 
pokud bude příznivé počasí, bude otevřeno 
odpoledne od 13.00 do 16.00 hod.

V současné době jsme trochu omezili sorti-
ment, opustili jsme suterénní prostory budovy 
muzea, najdete nás pouze na dvoře muzea. Stále 
trvá doprodej věcí s antiku.

Nabídku budeme doplňovat na našich webo-
vých stránkách www.lidove-remeslo.cz 

Kontakt mob. 736 765 747.

SVATÝ VÁCLAV VÍNO CHRÁNÍ, 
PO NĚM BUDE VINOBRANÍ

Eva Fučíková 
lidové řemeslo
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TS PREZIOSO Sokol Blatná bude tančit na Mistrovství Evropy 
v Maďarsku nejprestižnější taneční organizace IDO!

Po úspěších na ME v Polsku v mažoretkovém sportu PREZIOSO ob-
drželo další nominaci na Mistrovství Evropy, tentokrát v taneční asociaci 
IDO (International Dance Organization). Soutěžit budou děvčata v hlavní 

věkové katogorii v disciplíně Show dance s choreo-
grafií „Fashion show by PREZIOSO“. V této asociaci 
soutěžila děvčata vůbec poprvé a probojovala se až 
na Finále MČR, kde se umístila na 4. místě. Nakonec 
i ona dostala nominační kartu na ME, které se koná 
na konci října v Maďarsku, kde budou formace bojovat 
o postup na Mistrovství světa! 

Pocity zatím z největšího úspěchu TS PREZIOSO 
Sokol popsala jedna z trenérek Michaela Augustinová: „V něco takového 
jsme vůbec nedoufaly! V této asociaci startují skutečně špičkové týmy. 
Naším tajným přáním bylo zúčastnit se Mistrovství Evropy do pěti let a my 
to dokázaly hned první rok. Máme obrovskou radost, jsme velmi šťastné.“

Sběrný dvůr není bazar!
Již nějakou dobu Sběrný dvůr v Blatné navštěvují tzv. „hledači pokladů“, 

kteří prohlížejí kontejnery a stanoviště s odpady, které jiní lidé vyhazují. 
Často tak činí bez vědomí obsluhy, protože při větším návalu občanů 
vyvážejících odpad není možné vše dostatečně ohlídat. A když už jsou 
napomenuti, tak to mnohdy nerespektují.

Přehrabují se v kontejnerech či na odkladišti elektroodpadu a hledají, 
co by se dalo snad využít či spíše snad zpeněžit!? Těžko říci. Vše akorát 
rozhrabou, rozhází a obsluha, příp. další zaměstnanci jsou nuceni po těchto 
„hrabáčích“ vše opět přerovnat.

Také by si tito „šmejdíři“ měli uvědomit, že jen překáží ostatním ob-
čanům, kteří právě ukládají odpad na Sběrný dvůr a že by mohli snadno 
přijít ke zbytečnému úrazu nejen oni, ale i ostatní lidé.

A v neposlední řadě díky těmto „hledačům“ mají Technické služby 
poté problémy s firmami, které přebírají odpad ze Sběrného dvora k recy-
klaci a dalšímu zpracování. Např. u elektroodpadu jsou některé přístroje 
nekompletní (vybrané motůrky, trafa, vytrhané dráty apod.), zbydou jen 
plastové obaly, šasi a tím tato věc vlastně není elektroodpadem, není již 
recyklovatelná jako elektroodpad a pro zpracovatelskou firmu je její odvoz 
jen zbytečnou zátěží.

Upozorňuji spoluobčany, že Sběrný dvůr slouží pouze k ukládání 
odpadů stanovených Provozním řádem Sběrného dvora, katalogová čísla 
těchto odpadů jsou uvedena na vstupní bráně, a to v provozní době, která je 
na vstupní bráně taktéž uvedena. Dále upozorňuji, že na Sběrný dvůr mají 
povoleno vstupovat platící občané Blatné, přilehlých osad a smluvních 
obcí, kteří zde chtějí uložit odpad a po uložení musí Sběrný dvůr 
neprodleně opustit. Je zakázáno cokoliv odnášet ze Sběrného dvora 
bez svolení obsluhy. Občané, kteří se zde budou pohybovat bez toho, 
aniž by vyváželi nějaký odpad, budou se přehrabovat v kontejnerech 
apod., budou vykázáni obsluhou Sběrného dvora, příp. i vedením 
Technických služeb.
Dbejte, prosím, případných pokynů obsluhy!

Otevírací doba SD: letní provoz od 1. 5. do 31. 10.
 Po-Pá     9:00 – 10:00 15:00 – 17:00
 So     9:00 – 11:00

 zimní provoz od 1. 11. do 30. 4.
 Po-Pá     9:00 – 10:00 15:00 – 16:00
 So     9:00 – 11:00

Zdeněk Hajník – Sběrný dvůr Blatná

Výstavba bezbariérových přechodů
I v letošním roce pokračují Technické služby s výstavbou bezbarié-

rových přechodů v Blatné. V současné době jsou prioritně upravovány 
přechody v ulici 
Purkyňova, Čecho-
va a T. G. Masary-
ka před budovou 
Sokolovny. Kromě 
těchto šesti pře-
chodů budou ještě 
upraveny přechody 
v ulici Strakatého 
a Palackého. Inves-
torem této akce je 
také Město Blat-
ná a s úpravami se 

bude nadále pokračovat i v roce 2013.
Přikládáme fotografii z prováděných úprav přechodu v ulici Purkyňova.

Terénní úpravy v ulici Řečická, Blatná
Technické služby v měsící září realizují, za spolupráce firmy Radek 

Šimsa, Služby mechanizace, zemní práce, provádění terénních úprav 
v ulici Řečická. Tyto úpravy spočívají ve výstavbě chodníčku o šíři cca 
1,5 bm a délce cca 500 bm. Chodníček bude proveden částečně z balené 
asfaltové směsi a částečně ze štěrkodrti a recyklátu. Součástí této akce je 
i zhotovení dvou výhyben pro vozidla a rozšíření vjezdové křižovatky 
do ulice Řečická z ulice V Jezárkách.

Celá tato akce 
je realizována z dů-
vodu zpřístupnění 
lokality ulice Na rů-
žových plantážích. 
Provádění těchto 
terénních úprav 
předcházela rekon-
strukce dvou želez-
ničních přejezdů, 
které byly rozšířeny 
kvůli podmínkám 
pro zajištění do-
pravní obslužnosti 
této lokality. Investorem této akce je Město Blatná.

Přikládáme fotografii z prováděných terénních úprav.
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KRASEC – co pro 
nás může udělat?

KRASEC je nezisková organizace zastřešují-
cí a propojující v Jihočeském kraji ty organizace, 
které se věnují ekologické výchově, poradenství 
a práci s veřejností v oblastech souvisejících 
s péčí o životní prostředí. 

Na KRASEC se můžete obrátit o odbornou 
radu, chcete-li vědět, jak například naložit s nale-
zeným zraněným divokým zvířetem, jak nejlépe 
zaizolovat dům, šetřit energii, a tím také vlastní 
kapsu, nebo kam pro místní zdravé biopotraviny. 
Odborní poradci vám pomohou s mnoha dalšími 

otázkami, které souvisejí s lepší kvalitou života 
a s péčí o životní prostředí. 

Organizace sdružené v KRASCI se věnují 
také ekologické výchově dětí. Pomáhají učitelům 
učit děti o přírodě a souvislostech současného 
světa. Programy či exkurze, které nabízíme ško-
lám a školkám, jsou zaměřené na různá témata 
a přizpůsobené věku dětí. 

Další oblastí služeb pro veřejnost je pořádání 
seminářů, exkurzí a vzdělávacích akcí s environ-
mentální tematikou pro veřejnost i odborníky. 
Chcete se podívat, jak se dá ekologicky bydlet? 
Jak vypadá přírodní zahrada? Nebo kořenová čis-
tírna odpadních vod? Stačí se podívat na stránky 
www.krasec.cz, kde naleznete pozvánky na řadu 
zajímavých akcí.

Krasec i členské organizace disponují 
množstvím publikací k rozdání, či zakoupení 
a tematicky zaměřených výstav, které si můžete 
zapůjčit (například „Jak nakládat s odpady?“, 
„Stopy v krajině“, nebo na mládež zaměřenou 
výstavu „Čus vydrus“ zaměřenou na mládež, 

Organizace sdružené v KRASCI, které Vám 
pomohou:

Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, 
Cassiopeia, Český nadační fond pro vydru, 

Program na září 2012
Pravidelný program

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

Zájmové kroužky  - od října – hlaste se 
na mckaprik@seznam.cz nebo osobně 
v herně MC:
PO:  15:00 – 16:00
Šikovné ploutvičky (H. Vydrová)
ST:  15:00 – 16:00
Angličtina s Kapříkem (T. Pokorny)
SO:  Předběžně: čas dle domluvy, DDM 
Blatná: 
Angličtina pro dospělé a děti – oblíbené 
kurzy firmy www.jazz-com.cz
Výuka probíhá ve stejném čase (rodiče 
v jedné učebně, děti ve druhé)

Program na pondělky a středy
17.9.-  Ježečci z brambor
19.9.-  Pejsek a kočička
24.9.-  Závěs do okna
26.9.-  Podzimní strom

20.9.  -  Pletení z papíru – od 19:00 hod.
- pro začátečníky i pokročilé 

Na říjen připravujeme: 
2. 10.   Odpolední herna  + stříhání  
  dětí
5. a 6. 10. Burza dětského oblečení
14.10.     Drakiáda

-více na  www.mckaprik.estranky.cz

Informace pro podnikatele, kteří 
provozují dopravu s vozidly nad 3,5 tuny

 Podnikatelé, kteří ke dni 1.6.2012 byli oprávněni provozovat koncesovanou živnost v rozsahu 
předmětu podnikání „Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o nej-
větší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny“ nebo „Silniční motorová doprava - nákladní mezinárodní 
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny“ a hodlají po tomto datu provo-
zovat živnost silniční motorová doprava v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava 
nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 
3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“, jsou do 1.6.2013 povinni požádat o změnu 
rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Na základě žádosti podnikatele a doložených dokladů změní 
živnostenský úřad rozhodnutí o udělení koncese a rozsah předmětu podnikání uvede v souladu se 
zněním předmětu podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, a změní rozsah předmětu podnikání na „Silniční motorová doprava - nákladní provo-
zovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li 
určeny k přepravě zvířat nebo věcí“. Nebude-li žádost podána do 1.6.2013, změní živnostenský úřad 
rozhodnutí o udělení koncese vydané před dnem 1.6.2012 v rozsahu předmětu podnikání a omezí 
rozsah předmětu podnikání na „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo 
jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě 
zvířat nebo věcí“. Podání žádosti je osvobozeno od správního poplatku.
Upozornění držitelům osvědčení o odborné způsobilosti pro některé druhy nákladní a osob-
ní dopravy.

Od 1.6.2012 držitelům osvědčení o odborné způsobilosti pro některý z druhů nákladní dopravy 
a osobní dopravy vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydá dopravní úřad na žá-
dost do 30 dnů osvědčení o odborné způsobilosti pro nákladní dopravu provozovanou vozidlem 
nebo jízdní soupravou o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě 
zvířat nebo věcí, a pro osobní dopravu provozovanou vozidlem určeným pro přepravu více než 
9 osob podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
Podnikatelům v silniční dopravě a odpovědným zástupcům, u kterých byla odborná způsobilost ze 
všech nebo z některých předmětů nahrazena vysvědčením o státní nebo maturitní zkoušce z dané-
ho oboru a kteří ke dni nabytí účinnosti zákona č. 119/2012 Sb. vykonávali činnost odpovědného 
zástupce pro nákladní nebo osobní dopravu, vydá dopravní úřad na žádost do 30 dnů osvědčení 
o odborné způsobilosti. Žádost lze podat nejpozději do 2 let od účinnosti tohoto zákona, tj. do 31. 5. 
2014. Nebude-li žádost podána, odborná způsobilost uplynutím této lhůty zaniká. Žádost o vydání 
osvědčení najdete na webových stránkách Odboru dopravy Jihočeského kraje. Podání žádosti je 
osvobozeno od správního poplatku.

Marie Mikyšková - Živnostenský úřad Blatná

ČSOP Šumava, Daphne, Ekocentrum – Elek-
trárna královského města Písek, EkoWatt, 
Hnutí DUHA, Jihočeské matky, O. s. Vespolek, 
Ochrana fauny ČR, Regio Písek, ROSA o.p.s., 
Slavonická renesanční o.p.s., ZO ČSOP Šípek, 
ZOO Ohrada. Kontakty na ně najdete na www.
krasec.cz

Lucie Černická, Krasec o. s.
Krasec o.s. – krajská síť environmentálních 
center v jižních Čechách
Senovážné nám. 9
370 01 České Budějovice
tel.: 387 201 699, 773 469 776
e-mail: krasec@krasec.cz
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Spoleenské dní

Kocelovické rodáky a přátele 
obce zval k posezení školní 
zvon

Kocelovice - 25. srpna se stala obec Kocelovice dějištěm 5. setkání 
rodáků a přátel obce. „Tato oblíbená akce je pořádána jednou za deset let. 
Nerozlišujeme, zda je příchozí skutečný rodák - u nás jsou při této příleži-
tosti srdečně uvítáni a přijati všichni návštěvníci. Letos jsme na srazu zazna-
menali 230 až 250 lidí,“ konstatuje pravý stav věcí starosta obce ing. Karel 
Lukáš, „ Zhruba 500 pozvánek jsme roznesli do rodin v Kocelovicích, aby 
na setkání rodáků upozornily své blízké, žijící mimo mateřskou vesnici 
a samozřejmě tak byly osloveny i ony. Rozeslali jsme jen minimální počet 
pozvánek, nějakých 40 nebo 50,“ dodává první muž obce.

Rodáci a přátelé Kocelovic byli ve slavnostní den svoláni ke stolům 
v nově zrekonstruovaném sále místní školní budovy opravdu originálním 
způsobem - klasickým školním zvonem. „Ten původní se v minulosti 
ztratil - já už ho tam nepamatuji. Takže jsme přes internet objednali nový,“ 
vysvětluje ing. Karel Lukáš.Na mile překvapené rodáky pak v prostorné 
místnosti, vzniklé sloučením dvou tříd a bývalé tělocvičny, čekalo trio har-
monikářů / Václav Čadek, Martin Lukáš a Jiří Vonášek z Hornosína /, aby je 
dojali akordy poupravené verze písničky „ Vesničko má, pod Šumavou….“ 
„Vesničko má, pod Třemšínem, sousedící s Hornosínem….“ / autorem 
nové podoby se stal již zesnulý rodák – profesor František Machovec /.

Po oficiálním přivítání všech přítomných v sále seznámil občany starosta 

ing. Karel Lukáš s činností Obecního úřadu Kocelovice v uplynulých de-
seti letech. Byly veřejně oceněny zásluhy předchozího starosty Kocelovic 
Josefa Vonáška o rozvoj a rozkvět rodné obce / Josef Vonášek stál v čele 

V Uzenicích se soutěžilo 
o nejlepší požární útok

Uzenice - Na louce před obcí Uzenice se to v sobotu 11. srpna hemžilo 
hasičskými uniformami. Probíhal zde pohár obce Uzenice v požárním 
útoku. Konečné pořadí- kategorie mužů: 1. SDH Bezdědovice, 2. SDH 
Drahenický Málkov, 3. SDH Kocelovice, 4. SDH Myštice, 5. SDH Uzeni-
ce, 6. SDH Milovice, 7. SDH Uzeničky, 8. SDH Hajany, 9. SDH Chobot. 
Kategorie žen: 1. SDH Bezdědovice, 2. SDH Drahenický Málkov, 3. SDH 
Uzenice. Kategorie veteránů: 1. SDH Chobot, 2. SDH Hajany, 3. SDH 
Uzenice, 4. SDH Drahenický Málkov.

Vladimír Šavrda

Projev starosty obec.

Rodáky vítaly harmonikáři.

Obecního úřadu od roku 1990 až do roku 2010 /. Byla také představena 
nová, krásná kniha „Naše Kocelovice“, jejíž autorkou je paní Milada Cihlo-
vá a odborným spolupracovníkem historik, Mgr. Vladimír Červenka, který 
zároveň vytvořil pro kocelovické návrhy na nový obecní prapor a nový 
obecní znak. Kniha byla po představení vyprovozena na svoji pouť životem 
za bouchnutí lahve šampaňského - nešlo ovšem o oficiální, tradiční křest.

Po vyčerpání stanoveného programu se rozproudila volná zábava, kterou 
zpříjemnila řadou skladeb a písniček skupina „ GLORIA“. Všichni si také 
mohli zakoupit dárkové předměty, zhotovené pro tuto příležitost- keramické 
hrnky, zvonečky a sérii čtyř krabiček zápalek.

Nejstarším současným občanem Kocelovic je pan Vojtěch Hejl /92 let/, 
nejstarší občankou pak Emilie Machovcová /90 let/.

Při pouťové mši v kocelovickém kostelíku sv. Bartoloměje o den později 
slavnostně vysvětil nové obecní symboly Mgr. Robert Konrád Paruszewski 
z kasejovické farnosti.

Vladimír Šavrda

Uzeničtí hasiči v akci.

Fitness centrum
MUSCLE  FACTORY BŘEZNICE

Rožmitálská 144, Březnice
Masáže

- sportovní a regenerační  (celková, částečná )
- relaxační
- lávovými  kameny (celková, částečná i obličejová)
- proti celulitidě a pro formování postavy
- mobilizace páteře, Dornova metoda, Breussova masáž
- medová detoxikační masáž

!!!  NOVĚ OD ZÁŘÍ – LIPOLASER !!!
 bezbolestné odstranění podkožního tuku 

v problémových partiích
 formování postavy bez drastických diet
 kavitační přístroj – řešení proti celulitidě 

(můžete mít i doma vlastní)

Objednávky a informace: 607 966 189, 605 724 977, 608 450 975
e-mail: lipolaser-magda@seznam.cz
www.musclefactorybreznice.wz.cz
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IPv6 – záchrana 
celosvětového internetu

Záchrana internetu ve světě je aktuálním tématem všech, kteří se zabý-
vají jeho distribucí. Ale jaký to má skutečný význam pro každého uživatele 
doma nebo ve firmě? Jak jsme zjistili, naprosto zásadní. Proto jsme se šli 
zeptat do firmy SporkNeT s.r.o., regionálního poskytovatele, který jako 
jeden z prvních v ČR tuto problematiku vyřešil. Na otázky odpovídají 
jednatel společnosti p. Šampalík a vedoucí technického oddělení p. Trefný. 

Otázka:
Co je to vlastně IPv6?

Odpověď:
Mnozí z vás se již setkali s termínem IPv4 při realizaci připojení in-

ternetu doma. Celosvětově protokol IPv4 umožnil rozdat a tím připojit 4 
miliardy jednotlivých adres či uživatelů, kteří díky těmto adresám mohou 
mezi sebou komunikovat. Adresa v elektronickém světě označuje jedinečné 
místo v síti internet, jako je tomu u označení domu číslem popisným. Při 
zrodu internetu si nedovedl nikdo představit jeho obrovský rozvoj a mělo 
se za to, že 4 miliardy adres protokolu IPv4 vydrží navždy, nebo alespoň 
mnoho desítek let. Organizace IANA přiděluje velké bloky adres regi-
onálním registrům. Regionální registry dále přidělují adresy koncovým 
poskytovatelům a institucím. Problém však nastal již v loňském roce, kdy 
adresy IANĚ došly. Nejdůležitějším regionálním registrům dojdou IPv4 
adresy v nejbližší době. Evropskému registru RIPE NCC, který se stará 
o adresy i u nás, by měly dojít nejdéle do konce října 2012. To způsobí, 
že se již nikdo další, ať už nový web nebo nová síť nepřipojí, anebo při-
pojí s určitým omezením. A to se už týká každého z nás! Než se systém 
vyčerpal, přišli koordinátoři s řešením. Tím je nasazení nového protokolu 
IPv6. Protokol IPv6 umožní přidělit 2128 adres a má se za to, že se již nikdy, 
vzhledem k počtu světové populace a  rozsahu IPv6, nevyčerpá.

Otázka:
A proč by nás to tedy mělo zajímat?

Odpověď:
IPv4 a IPv6 jsou řekněme dva prostory, které leží vedle sebe. Pokud 

se do jednoho prostoru umístí webová stránka, druhý prostor o tom neví 
a naopak. Například, když si běžný uživatel sítě IPv4 (to jsme dnes všich-
ni) chce otevřít webovou stránku, která je umístěna v prostoru IPv6, má 
jednoduše smůlu. Nebude ani možné komunikovat s jiným uživatelem, 
který je součástí sítě IPv6. 

Otázka:
Co s tímto může běžný uživatel dělat?

Odpověď:
Každý uživatel si může vybrat poskytovatele, který má tento problém 

vyřešený a jeho síť plně podporuje protokol IPv4 i IPv6 zároveň. Může 
nabídnout jak stávajícímu tak novému zákazníkovi plnohodnotné užívání 
obou těchto, řekněme virtuálních prostorů zároveň.

Otázka:
Jak zjistím, že moje připojení není omezené pouze na prostor IPv4 

internetu?
Odpověď:

Jednoduše. Otevřete si stránku www.moderni-internet.cz. Jestliže se 
Vám zobrazí potvrzení o připravenosti Vašeho připojení na IPv6, je vše 
v pořádku.

Pokud se zobrazí informace o tom, že je Vaše připojení omezené, do-
poručuji kontaktovat svého poskytovatele nebo se obrátit na nového, který 
nabízí plnohodnotnou, a neomezenou službu.

Otázka:
Je IPv6 placená?

Odpověď:
Není. Veřejné IPv6 adresy u nás zpoplatněné nejsou. Všichni noví 

zákazníci dostávají veřejnou IPv6 adresu automaticky spolu s veřejnou 
nebo neveřejnou IPv4 adresou.

Otázka:
Jak jsou na tom Vaši stávající zákazníci?

Odpověď:
Našim zákazníkům půjčujeme nebo prodáváme poslední čtyři roky 

jen hardware s operačním systémem MikroTik, kde s podporou IPv6 
není žádný problém. Těm, kteří mají od nás zařízení zapůjčeno, na jejich 
požadavek IPv6 nastavíme. Vlastníkům routerů, které podporují nový 
protokol IPv6, aktivujeme službu na žádost zákazníka za jeho součinnosti 
při nastavení routeru.

Otázka:
Jaká je zkušenost z praxe při provozu IPv6?

Odpověď:
Veskrze pozitivní, vše funguje jak má. Pouze poskytovatelé, kteří nemají 

zprovozněn IPv6 protokol se ohání argumenty a neomezeným připojením. 
Ve skutečnosti se však jedná o jejich technické selhání, protože bez IPv6 
není možné plnohodnotně využívat celou internetovou síť.

Otázka:
Na závěr nám popište technické řešení v síti SporkNeT.

Odpověď:
Naše síť je postavená na platformě MikroTik a většina jejích prvků 

podporuje IPv6. Proto nebyl problém s implementací IPv6 do stávající 
infrastruktury. Celý proces nasazení jsme vzali za opačný konec. Nejdříve 
jsme zprovoznili přístup pro koncové uživatele a až pak jsme IPv6 im-
plementovali na naše aplikační servery (web, mail, dns, sql atd.). Páteřní 
síť je postavená na dual-stacku, kdy páteřní trasy fungují jak na IPv4 
tak na IPv6. To vyžaduje starat se v podstatě o dva nezávislé internetové 
protokoly a také o dva protokoly pro dynamické směrování OSPFv2 pro 
IPv4 a OSPFv3 pro IPv6. Tyto protokoly se starají o směrování dat v síti, 
jednoduše řečeno o to, aby data doputovala tam, kam mají.

Zákazníkům přidělujeme standardně jednu IPv6 podsíť o velikosti 
prefixu /64. Tato zákaznická podsíť může obsahovat více než 18 trilionů 
(18*1018) připojených zařízení. Adresy jsou přidělovány bezstavovou 
metodou SLAAC. Zákazníkům, kteří chtějí provozovat více podsítí při-
dělujeme potřebný počet /64 případně /56 podsítí.

Bezpečnost řešíme nastavením stavového firewallu pro IPv6 na zá-
kazníkově routeru.

Dále jsme museli vyřešit plnohodnotné připojení u zákazníků, jejichž 
routery nepodporují IPv6 protokol. Zde jsme zvolili jako dočasné řešení 
„tunelování“ IPv6 adresy na jejich počítače a zařízení pomocí technologií 
SSTP, L2TP, PPTP a OpenVPN. Poslední jmenovaná technologie je zvolena 
pro počítače a zařízení s operačním systémem, který nepodporuje PPPv6. 
Nedostatkem „tunelovací“ technologie je ale nutnost podpory PPPv6 (Win-
dows Vista a vyšší) nebo instalace specializovaného programu, v našem 
případě OpenVPN pro provoz tunelu.

Bohužel už sám tunel „degraduje“ IPv6 připojení a není vhodným 
řešením pro zákazníky s připojenými více zařízeními nebo s rychlostí 
připojení přesahující 15Mbit.

Doporučovaným řešením pro tyto zákazníky je zakoupení nebo půjčení 
nového routeru.

Zabezpečení je řešené stavovým firewallem, ale v tomto případě na na-
šem routeru, kde je zákazníkův tunel ukončen. 

Pro demonstraci toho, že s přechodem není radno otálet, jsme zpro-
voznili web www.moderni-internet.cz , který je korektně dostupný jen pro 
IPv6. Dnes již existují zdroje dostupné jen pro nový protokol a zákazník 
by měl mít přístup k celému internetovému prostoru.

Nakonec se dostáváme na aplikační servery, které poskytují veřejně 
dostupné služby.

Pro překlad jmen na IP provozujeme dvanáct rekurzivních DNS serverů 
na dvou anycastových adresách, které mají přístup do obou verzí internetu. 
Webové, mailové a SQL servery jsou provozovány na obou verzích IP.

Slovník pojmů:
IP = internet protokol
IPv4  = stávající, dosluhující IP
IPv6  = moderní protokol, který postupně nahrazuje IPv4
SLAAC = technologie dynamického přidělování adres
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Mezinárodní tábor mládeže  
23.7. - 2.8. 2012

Mezinárodní tábor mládeže letos pořádalo partnerské město Vacha 
(v Německu) a místem konání a pobytu se stalo lázeňské městečko Bad 
Salzungen. Program Mezinárodního tábora byl z organizačního hlediska 
velmi dobře naplánován, s ohledem na počasí bylo i dostatek prostoru 
pro koupání a volný čas. Navštívili jsme několik provozů, od rostlinné 
a živočišné výroby až po spalovnu odpadu. Všude jsme se měli možnost 
seznámit s celkovou koncepcí a přínosem provozu. Výlety byly, co se 

informací a celkového dojmu týče, velmi zajímavé. Mimo tohoto jsme 
navštívili partnerské město Vacha, Erfurt (cesta vlakem) a samozřejmě 
Bad Salzungen.

Pobyt v rodinách proběhl bez větších komplikací. Závěrečného večera 
se po vzoru let minulých zúčastnili zástupci partnerské komise, muzea 
a bývalý starosta města Vacha - Frank Pach.

Doprava vozem typu Transporter je ve srovnání s malým autobusem 
pohodlnější a výrazně rychlejší. Na cestě na nás nečekaly žádné překážky 
a oba řidiči (tam/zpět) byli vstřícní vyhovět jakýmkoli našim požadavkům.

Zpracoval: 
Jan Koubek, vedoucí tábora
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„Na své chalupě v Jižních Čechách jsem šťastný normální člověk 
mezi normálními lidmi,“ říká „kumštýř“ a politik Vítězslav Jandák, 
který se co nevidět stane i tamním dobrovolným hasičem

V mládí chtěl 
Vítězslav Jandák 
/ 65 let / studovat 
práva. Komunis-
té, kteří v roce 
1960 poslali jeho 
otce za „podvra-
cení republiky“ 
do  vězení ,  to 
však nepřipusti-
li. „Protože jsem 
v té době  reci-
toval a byl pořád 
zamilovaný, bylo 
m i  n a v r ž e n o , 

abych to zkusil na AMU. Já to zkusil a oni mě 
kupodivu vzali,“ vrací se do dob mládí Vítězslav 
Jandák, „Musím ale upřímně přiznat, že herectví 
mě nikdy zase tak moc nebavilo, protože je to 
vždy jen součást nějakého díla. Sice podstatná, 
samozřejmě, ale já jsem bytostně skutečně toužil 
po již zmiňovaných právech a politice. Teprve 
po roce 1989 se otevřely možnosti dělat to, co 
člověk dosud dělat nemohl. Od 90. let jsem se tak 
začal potkávat s politikou na různých úrovních, 
ať už to bylo jako zastupitel hlavního města 
Prahy, radní pro kulturu hlavního města Prahy, 
až to vyvrcholilo mým jmenováním ministrem 
kultury. Nyní jsem druhé volební období po-
slancem parlamentu za ČSSD a místopředsedou 
mediálního výboru.“

Vítězslav Jandák nevylučuje, že už to jako 
politik možná „zaklapne“ a bude si užívat klidu 
na svém rodinném sídle v Jižních Čechách . 
„Dům jsem postavil ještě před vstupem do po-
litiky tam, odkud pochází můj rod z matčiny 
strany již od 17. století. Už léta je to mé trvalé 
bydliště. Jak tak člověk zraje, táhne ho to ke ko-
řenům čím dál tím víc a proto trávím své volno, 
včetně dovolené, mimo poslaneckou sněmovnu 
a pražský barák právě tam. Já považuji Jižní 
Čechy za naši národní „Provence“, srovnatelnou 
s tou francouzskou. A právě na jihočeské chalu-
pě sekám svobodně trávu, svobodně se starám 
o čtyřhektarovou zahradu, svobodně chytám 
ryby v rybníku, který jsem obnovil po předcích, 
svobodně udržuji kus lesa, který tam vlastním- je 
to se mnou až nuda,“ směje se politik, který se 
podle svých slov snaží být šťastným normálním 
člověkem mezi ostatními normálními lidmi, 
které má rád a váží si jich.

Co se týče „kumštu“, roztočil loni Vítězslav 
Jandák povídkový film, který se ale zatím ne-
dodělal. „Moje úloha v něm je hotová. Letos 
rozhodně nic točit nebudu- zkrátka a dobře při 
poslaneckém mandátu natáčet či dělat divadlo 
nejde. Může si to dovolit můj umělecký kolega 
ze senátu Tomáš Topfer, protože senátoři mají 
mnohem více volného času- pracují jen několik 
dní v měsíci. Ten poslanecký mandát má člověk 
na hřbetě čtyřiadvacet hodin denně, i když spí, 
takže na ten „kumšt“ prostě nezbývá. Nevím, 

jestli se k tomu ještě budu vracet nebo se věnovat 
vnoučatům a užívat si v těch Jižních Čechách, 
kde mimochodem sponzoruji místní Sbor dob-
rovolných hasičů. A oni mě teď chtějí přijmout 
do svých řad, na což se mimořádně těším,“uvádí 
Vítězslav Jandák.

Náš rozhovor, který se uskutečnil na terase 
pražského hotelu „Panorama“, se nemohl nedo-
tknout politiky. Nicméně v převažující míře se 
točil okolo hereckého života pana Jandáka, což 
jsem mu navrhl hned v úvodu.
„Dokázal byste si vzpomenout na svoji první 
filmovou roli?“

„Určitě dokázal. Víte, první herecká role se 
nezapomíná, stejně jako první láska. Jednalo se 
o zfilmovanou povídku „Žižkův meč“. Téměř 
vzápětí následovalo mé premiérové zahraniční 
angažmá v německém přepisu milostné povídky 
známého pohádkáře H. Ch. Andersena o Praze. 
Ta pojednávala o lásce mezi německým stu-
dentem a dcerou správce pražského židovského 
hřbitova. Natáčelo se to v roce 1968 s německým 
štábem a právě od něho přišla nabídka na moji 
emigraci do Německa, kde bych mohl dále roz-
víjet svůj herecký život. Já ovšem tuto nabídku 
odmítl, protože naše celá rodina si vždycky stála 
na tom, že z vlasti se utíkat nemá.“
„Do podvědomí veřejnosti jste se zapsal svými 
rolemi socialistických důstojníků…..“

„To je ironie osudu. Já totiž mám modrou 
knížku. Jako mladý jsem prodělal zánět mozku, 
takže nakonec i ti komunisti uznali, že takhle 
na vojnu nemůžu. Přesto jsem vytvořil širokou 
škálu právě „oficírských“ postav, ať už to bylo 
ve filmech „Tichá bolest“, „Tankový prapor“ 
a jiných a jiných. Celkem vzato já jsem si tu 
prezenční službu de facto odsloužil „ na place“! 
Dneska už bych nemohl hrát ani ty blbé důstoj-
níky Československé lidové armády, maximálně 
možná nějaké protivné dědky.“
„Odhadl byste, kolik filmových rolí jste vytvořil 
během své kariéry?“

„No, nějakých padesát nebo šedesát plus 
televizní, seriálové, rozhlas, dabing a samo-
zřejmě divadlo. „Prkna, která znamenají svět“ 
jsem , pravda, opustil, když jsem dostal nabídku 
působit na Barrandově a zaměřit se na film, ale 
před rokem 1989 jsem se na divadelní jeviště 
zase vrátil. A sice do na tehdejší dobu zvlášt-
ních, oslavných projektů v Laterně Magice pod 
taktovku Antonína Máši, jednoho z představitelů 
nové vlny československého filmu. Tento režisér 
a scénárista bohužel příliš brzy opustil tento svět. 
Byl to nádherný a hluboký člověk, často na něho 
vzpomínám a říkám si, že na svou povahu by se 
dnes musel zbláznit z toho, jak a v čem žijeme.“
„Existovala nějaká role, o které jste snil, ale 
nikdy vám nebyla přidělena?“

„Ano, šlo o roli v připravovaném filmu 
Františka Vláčila „Rallye Monte Carlo“, kde 
jsem si měl zahrát po boku Rudolfa Hrušínské-

ho. Na natáčení se už nakoupily závodní vozy 
„Honda“ a já prošel speciálním tréninkovým 
kursem automobilových jízd. Jednalo se o příběh 
stárnoucího jezdce a jeho mladého nástupce. Byl 
by to býval nádherný biograf, protože režisér 
Vláčil byl navíc ještě výtvarník a sám vytvářel 
návrhy modelů, které se měly na stříbrném plátně 
objevit. K realizaci scénáře ale nikdy nedošlo, 
protože projekt „zadupal do země“ nechvalně 
známý rok 1968. Strašně jsem litoval, že mi 
tahle lákavá role ze světa rychlých vozů unikla.

Film se měl točit částečně v Německu, čás-
tečně ve Francii při skutečné rallye Monte Carlo 
a na svou dobu šlo o ohromně velké dílo, které 
by František Vláčil jistě zpracoval objevným 
způsobem.

Pak je tu ještě jedna věc - zhruba před pat-
nácti lety mi i ze zahraničí začaly chodit scénáře 
s nabídkou na obsazení postavy dobrého vojáka 
Švejka. I o tohle jsem se musel ochudit. Ale po-
zor! Vším, čím jsem byl, jsem byl rád a nelituji 
ani vteřiny života, který jsem odžil.“
„Určitě se za vaší herecké kariéry objevila 
role, kterou jste si obzvlášť užil. Mimo osobní 
filmové premiéry.“

„Absolutně to byla divadelní úloha- moje 
absolventská úloha- pod režijním vedením Jiřího 
Menzela v díle „Vojcek“. Velmi slavné před-
stavení. A potom role v divadle „Na Zábradlí“ 
ve hře „Po laně přes Niagáru“, kde jsme hráli 
jen my dva s Janem Přeučilem. Víte, to už bylo 
období konce osmdesátých let a tohle předsta-
vení v sobě neslo nesmírné poselství určité víry. 
Do přeplněného hlediště začali najednout usedat 
zvláštní lidé. Celou hru jsme šli po laně, já na ra-
menou Jana Přeučila, což byl od něho obrovský 
fyzický výkon a vedli jednotlivé dialogy. Tady 
byl režisérem Evald Šorm. Vidíte - teď jsem si 
díky vám vzpomněl, že mu ještě dlužím stovku. 
To je naštěstí můj jediný dluh!“
„ Jaká bývala před listopadem 1989 atmosféra 
při natáčení filmů „ na place“?“

„ Úžasná. Filmy se točily daleko déle než 
dnes, protože technika ještě neměla tu dokonalost 
a materiál tu citlivost, kupříkladu se muselo čekat 
na sluníčko. A ten mezičas prožil člověk bohatě 
a většinou v náramné srandě a pohodě. Hlavně 
proto každý z nás herců miloval film a chtěl ho 
točit. Nebylo to tedy ani tak o penězích jako 
právě o té báječné atmosféře před a za kamerou.“
„Sám sebe označujete za „neposedu“, který 
dlouho nevydrží dělat jednu věc a s chutí přijí-
má všechny výzvy života….“

„ Právě proto jsem „vykopal ze země“ zlínský 
festival, který doslova umíral. S týmem schop-
ných a obětavých lidí se nám z něho podařilo 
vytvořit nejvýznamnější akci svého druhu pro 
děti a mládež na světě. 

Výzvy mám rád - týden jsem nechal Paroubka 
čekat na to, zda převezmu post ministra kultury. 
Nakonec jsem to tedy vzal a ať mi mí kritici vy-
týkají cokoliv, třináct měsíců jsem byl v politické 
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hitparádě nejoblíbenějším a nejdůvěryhodnějším 
politikem. To je prostě nepopiratelný fakt!“
„Pokud opustíte politiku a rozhodnete se pro 
klidný život v Jižních Čechách coby důchodce, 
jak ho chcete trávit?“

„Chci hlavně pomáhat. Víte, vždycky jsem 
se snažil pomáhat, kde se dalo a vždycky jsem 
raději dával, než bral. Například kousek od naše-
ho rodinného sídla v Mirochově si sami občané 
zřídili pizzérii „U babičky“. Nikdy to nedělali 
a možná právě proto tam mají tu nejlepší pizzu 
na světě. Mohu vřele doporučit. 

Nebo třeba parta hasičských „fanatiků“ v Ží-
teči, co s láskou a elánem opravují historickou 
stříkačku. Fantastické na tom všem je, že to ti 
lidé dělají nenakázaně - žádné povinné akce 
„Z“! Proto já ze svého poslaneckého platu jejich 
aktivity podporuji, hasičů já si strašně vážím, 
protože udržují staré venkovské tradice a brzy 
budu i já přijat do jejich řad.“
„Stýkáte se často se svými bývalými hereckými 
kolegy?“

„ No, já spíš přicházím do styku se scénáristy 
a režiséry. Ale samozřejmě ty herecké kontakty 
tady pořád ještě jsou. Se senátorem Tomášem 
Topferem, ačkoliv jsme oba z rozdílného poli-
tického břehu, máme rozhlasový pořad „Sejdeme 
se u kalicha“, kam si zveme známé osobnosti 
z kumštu i politiky. Jde o naprosto neformální 
posezení, kdy s politiky nehovoříme o politice 
a s kumštýři o kumštu.“
„Jako ministr kultury jste podnikl řadu podnět-
ných kroků k ozdravění české kultury. Kdybyste 
dnes mohl ovlivnit chod české kultury, kam 
byste ji nasměroval? Co byste udělal?“

„Co bych udělal? Za prvé bych se snažil o to, 
aby ministerstvo kultury začalo opět pracovat 
a stalo se institucí, o které se mluví! Aby ministr 
kultury byl vidět a tím aby byla vidět i naše kultu-
ra, což se jaksi vytratilo! Po mně se v této funkci 
vystřídalo šest ministrů za pět let a já vidím jen 
pustinu a zmatek. Já jsem hned v úvodu působení 
na tomto postu udělal prospěšný personální audit 
a vyhodil jsem jen šest pracovníků - tedy žádná 
personální smršť, jak tvrdila opozice a média. 
Podařilo se mi zprůhlednit financování - jako 
první ministr kultury jsem zavedl výběrová řízení 
na internetu. Vytvořil se analytický odbor, který 
byl později samozřejmě zase zrušen.

Za svůj úspěch považuji také to, že se mi 
podařilo zastavit likvidaci točny v Českém 
Krumlově. Ta do současné doby funguje, i když 
samozřejmě všichni víme, že potřebuje generální 
rekonstrukci. Když jsem z ministerstva odcházel, 
nechal jsem na stole pět variant, jak tuto záleži-
tost řešit. Návrh na zaklapovací točnu, která by 
po čtyřměsíční sezóně opět splynula se zahradou, 
plně vyhovuje i požadavkům UNESCA. Ale 
já vnímám u svých následovníků jen samou 
bezradnost a řešení nikde! Do týmu, který má 
záležitost vyřešit, zván nejsem, protože jsem 
opoziční poslanec. Točna v Českém Krumlově 
je světový unikát a o ten bychom měli přijít? 
Jenže jak stárnu a stávám se skeptičtějším, trápí 
mě obava, že o tu točnu nakonec stejně přijdeme! 

Ještě bych se vrátil k ministerstvu kultury 
jako takovému. Například sousední Rakousko 
vůbec nemá ministra kultury, ministerstvo kul-
tury funguje jen ve třiadvaceti členských zemích 
Evropské unie, jinde byla sloučena s jinými mi-

nisterstvy. Takovému řešení bych se nebránil ani 
u nás, protože ušetřit se dá jen na státní správě.“
„Domníváte se, že veřejně populární osobnost 
je pro státní politiku či spíše pro konkrétní 
politickou stranu přínosem už jen z titulu síly 
svého jména a obličeje?“

„Samotný přechod z filmového plátna 
do politiky - a těch pokusů už tady bylo mnoho 
- nekončí právě šťastně. Z kumštu jsme dnes 
vlastně v této oblasti zbyli jen dva - já a Tomáš 
Töpfer. Samotná popularita nebývá ještě zárukou 
úspěchu. Člověk musí mít určité organizační 
schopnosti a zkušenosti. Já jsem jako radní prošel 
komunální politikou, organizoval jsem kulturní 
projekty, podnikal jsem, takže mě tohle nebylo 
až tak vzdálené. 

Lidově řečeno - nezáleží jen na „ksichtu“, 
i když třeba ušetří náklady na předvolební 
kampaň, ale potom za vámi musí také zůstat 

nějaká práce nebo alespoň aktivity, člověk se 
musí osvědčit. A já se vždycky snažil, abych 
nepůsobil ve státní správě právě jen kvůli tomu 
„ksichtu“. Další věc - ona ta politika není dnes 
nijak dobře placená, v kumštu nebo vrcholovém 
sportu si jedinec přijde na desetkrát vyšší příjem. 
Minimálně. Už to není o penězích, je to spíš 
o bláznovství - člověk dojde určitého stavu duše 
a věku, kdy chce pomáhat společnosti.“
„Vy jste 3. srpna oslavil kulaté, pětašedesáté 
narozeniny. Co jste si k tomuto jubileu přál?“

„Samozřejmě pevné zdraví pro celou svoji 
rodinu i pro sebe. A pak, aby konečně došlo 
k ozdravění celé české společnosti, protože ta 
je zachvácena strašlivou chorobou. Vidíme to 
okolo sebe dnes a denně.“

„Děkuji vám za váš čas a přeji hodně štěstí 
v osobním i pracovním životě.“

Vladimír Šavrda

Pracovní místo
Územní odbor Policie České republiky Strakonice přijme nové příslušníky Policie ČR do služební-

ho poměru k Policii ČR s místem služebního zařazení na Obvodním oddělení Blatná.  Do služebního 
poměru mohou být přijati občané ČR starší 18-ti let, kteří mají ukončené minimálně středoškolské 
vzdělání s maturitou a jsou bezúhonní.  Další podmínkou pro přijetí je dobrý fyzický, zdravotní 
a psychický stav uchazeče.  Nezbytným předpokladem pro práci u Policie ČR je především schopnost 
vysokého pracovního nasazení, rychlého rozhodování ve stresových situacích a komunikace s lidmi. 
Bližší informace o služebním poměru a o podmínkách přijetí je možné získat na adrese: http://www.
policie.cz/clanek/moznosti-uplatneni-v-policii-ceske-republiky.aspx

V případě zájmu stát se policistou Obvodního oddělení Blatná, kontaktujte personální oddělení 
PČR Územní odbor Strakonice 974 237 400, kde vám budou poskytnuty další informace týkající se 
policejní služby nebo na e:mail adrese pisst@mvcr.cz.
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SEDLICE – DĚKANSKÝ KOSTEL SV. JAKUBA STARŠÍHO
Vnitřní zařízení

V 18. století měl kostel šest oltářů, dnes jsou zde čtyři (další tři byly 
odstraněny za josefínských reforem, jeden byl zřízen v nové době). Hlavní 
oltář je zasvěcen sv. Jakubovi Staršímu. Z původního oltáře zhotoveného 
roku 1724 se dochovaly pouze sochy sv. Vojtěcha a Prokopa, postavené 
na novější mensu s tabernáklem (svatostánkem) z roku 1902. Oltářní obraz 
sv. Jakuba je dílem Antonína Grusse a pochází z roku 1841.

Levý boční oltář je zasvěcen Panně Marii Bolestné. Nechala ho zhotovit 
hraběnka Antonie Josefa Černínová z Küenburgu a poprvé je zmiňován 
ve farním inventáři z roku 1737. Autorem oltářního obrazu je malíř Kunzl. 
V roce 1831 byl oltář obnoven a roku 1902 proběhla další oprava, při níž 
byl přemalován oltářní obraz.

Pravý boční oltář má patrocinium sv. Jana Nepomuckého a je rovněž 
poprvé doložen v kostelním inventáři z roku 1737. Roku 1779, u příle-
žitosti 50. výročí svatořečení Jana Nepomuckého, byl pražskou rodinou 
Rotnauerů, pocházející však ze Sedlice, darován nový oltář s obrazem 
namalovaným v Březnici. V roce 1829, když se slavilo 100 let od Janovy 
kanonizace, byl oltář obnoven a roku 1902 pak přemalován oltářní obraz.

Při jižní zdi lodi je umístěn novodobý oltář Božského srdce Páně, na-
proti němu na severní stěně pak připevněna prosklená skříňka se soškou 
Jezulátka.

Barokního původu je kazatelna, která byla zhotovena roku 1752. Křti-
telnice, provedená v neogotickém stylu, pochází z roku 1890.

Z doby baroka se dochoval obraz sv. Václava, zavěšený na severní 
stěně lodi, jehož objednavatelem byl zřejmě sedlický cech ševců, soudě 
dle znaku v levém dolním rohu obrazu.

Při výmalbě kostela roku 1902 byly pořízeny rovněž čtyři obrazy 
křestních patronů osob, které novou úpravu kostela iniciovaly či přesněji, 
za nichž proběhla. Byly to obrazy sv. Jiří (patronem kostela byl v tu dobu 
kníže Jiří Kristián z Lobkowicz, majitel sedlicko-drhovelského velkostat-
ku), sv. Anny (manželka knížete Lobkowicze byla Anna, rozená princezna 
z Liechtensteinu), sv. Františka (hlavním iniciátorem nové výmalby byl 
sedlický prvoděkan František Seyvalter) a konečně sv. Václava (sedlickým 
kaplanem byl v uvedenou dobu Václav Karták).

Soubor obrazů křížové cesty pochází z roku 1878 a je dílem píseckého 
malíře Václava Šebele, který vytvořil kupříkladu také oltářní obraz sv. 
Jakuba Staršího v Kasejovicích či obraz Neposkvrněného početí Panny 
Marie do kaple ve Lnářském Málkově. 

Na kůru stojí varhany, které zhotovil v roce 1893 varhanář Emanuel 
Štěpán Petr z Prahy. Původně zde byl pozitiv od Ondřeje Šnajdra z Příbrami 
z roku 1721. Ten měl být nahrazen novým nástrojem, jehož plány (ve dvou 
variantách) vytvořil roku 1818 varhanář z Březnice. Záměr však tehdy 
nebyl realizován a nové varhany byly postaveny až v letech 1830–1831. 
Ty pak vystřídal již zmíněný nástroj od varhanáře Petra.

Cennou součástí kostelního zařízení byla socha trůnící Panny Marie 
z doby kolem roku 1460, dnes uložená na jiném místě. V podvěží se 

pak dochovala gotická křtitelnice ze starého kostela, zdobená kružbami. 
Tamtéž je ve zdi zasazena deska připomínající úmrtí faráře Jana Felixe 
Procházky († 1752), iniciátora vrcholně barokní přestavby sedlického 
kostela. Z dalšího zařízení vzpomeňme ještě cenný kalich, který kostelu 
daroval patron Václav Vojtěch, hrabě ze Šternberka se svou manželkou 
Klárou Bernardinou z Malzahnu roku 1698 namísto původního, který byl 
ukraden předchozího roku.

Do dnešních časů 
se v kostele docho-
valy také dva mra-
morové náhrobníky, 
které podle erbů (dva 
bůvolí rohy ve štítu 
i v klenotu) náleží 
příslušníkům rodu 
Kaleniců z Kalenic, 
sídlícího od polovi-
ny 15. až do druhé 
poloviny 17. století 

na nedalekých Škvo-
řeticích. Původně byly uloženy v podlaze kostela, odkud byly při jeho 
vrcholně barokní přestavbě vyjmuty a zasazeny po stranách hlavního 
vstupu. Obě desky však byly umístěny hlavou dolů, což vyvolává mylný 
dojem, že kryly hroby posledních představitelů uvedeného rodu, který 
ovšem vymřel až v 18. století, zatímco náhrobníky svým výtvarným pro-
vedením ukazují na renesanční původ. Ve skutečnosti náleží nejspíše Janu 
Kalenicovi z Kalenic († 1568) a jeho synu Benešovi († 1594). 

Kostel měl vždy tři 
zvony zavěšené na věži 
a sanktusový zvonek 
ve vížce nad kněžištěm. 
Do první světové války 
to byly následující zvo-
ny: první, který dala ulít 
roku 1729 hraběnka An-
tonie Josefa Černínová 
z Küenburgu a byl přelit 
v letech 1795 a 1867, 
druhý, jménem Panna 
Maria, jejž zhotovil roku 
1866 c. k. dvorní zvonař 
Karel Bellmann v Praze, 
a konečně třetí, na je-
hož držadle byl letopo-
čet 1692. Tyto zvony 
byly zrekvírovány roku 
1917 pro válečné účely. 
Poté si farnost pořídila 
u dílny Oktáva Wintra 
v Broumově tři nové – 
sv. Jakuba (480 kg), Pannu 
Marii (285 kg) a sv. Václa-
va (200 kg), které posvětil 28. září 1926 sedlický děkan P. Václav Zach 
za asistence místního kaplana P. Josefa Brady a Msgre. Jana Pavla Hilleho, 
vikáře z Blatné. Nové zvony byly zrekvírovány v březnu 1942, i přes snahu 
P. Matěje Koláříka zachránit alespoň největší sv. Jakuba s odvoláním na to, 
že je nutný k vyzvánění na bohoslužby a kromě toho je k němu připevněno 
kladivo k odbíjení hodin. Věž sedlického kostela však nezůstala němou, 
neboť v roce 1972 byly pro ni firmou Franz Schilling, Glockengiesserei 
v Apoldě (NDR) ulity tři zcela nové zvony se stejnými jmény jaká měly 
ty meziválečné (sv. Jakub, Maria, sv. Václav) a takřka totožnou hmotností 
(498 kg, 286 kg, 203 kg).

Vladimír Červenka

Pohled na kůr s varhanami od E. Š. Petra z roku 1893 (foto NPÚ).

Původní gotická křtitelnice v podvěží (foto NPÚ).

Zřejmě náhrobník Beneše Kalenice z Kalenic na 
Škvořeticích (+ 1594) (foto NPÚ).
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Roční období, které mám nejraději
Tak znělo zadání slohové práce v 8. třídě ZŠ J. A. Komenského v loňském školním roce.
Protože se slohové práce některým žákům opravdu povedly, byla by škoda, kdyby zůstaly 
schované ve starých školních sešitech.

Hana Podlesná - Léto
Léto je pro mě jedno z nejkrásnějších ročních 

období, kouzelný malíř - stejně jako jeho tři 
bratři. Vymalovává svůj obraz barevně, teplými 
barvičkami, protože je má samo rádo, protože 
takové je – teplé a svěží. Nosívá dlouhé šaty 
s hedvábným závojem, zdobené drobounkými 
kvítky, které samo vymalovává. Má kouzelný 
štěteček a prášek, štěteček s kouzelným třpytem, 
který dodá barvu a chuť snad všemu.

Tam, kde se letní královna projde a posype 
či vymaluje krajinu zázračným třpytem, jako by 
to znovu ožilo, jako by nalezla unavená krajina 
„ztracené mládí“. Květy dostávají novou barvu 
a rozměr, jaro už sice vytáhlo z půdy skoro 
všechny rostlinky, ale nějací ti opozdilci se pře-
ce jen najdou, například barevné astry, to jsou 
typické „lenošky.

A ptáte se, jak to naše „královnička“ všechno 
stíhá? No to je přece jednoduché! Má své pomoc-
nice, křehounké víly, víly obilí, květin, stromů… 
Zrovna podle činností, kterým se zabývají. Třeba 
víla Ječmenka, najdeme ji na ječmenném poli, 
dlouhé zlatavé vlasy táhne ze sebou jako dlouhý 
třpytivý závoj a jen co okolo ječmínku projde 
a rozsype do něj zázračný prášek, je do jedno-

ho dne k sklízení. Ale než přijde tento dlouho 
očekávaný den, ječmen uzrává na poli, stejně 
jako ostatní obilí, sem tam přilétne malý ptáček 
a vyzobne lahodné semínko, ze kterého měla 
být mouka. A tu už ječmenné klasy křičí na vílu 
Ječmenku: „Děkujeme, Ječmenko, zanedlouho 
z nás bude křupavý chléb.“

Léto nám kromě obilí nabízí i čerstvoučké 
svěží ovoce, lahodné jahody, křehké maliny, 
uzrálé třešně, ale i čerstvá jablíčka.

Když se procházíte letní krajinou, připadá 
vám, jako by na vás všechno volalo: „Haló, 
haló, máme dost energie, no tak, pojďte, my 
se s vámi o ni rádi podělíme!“ Ani slunce 
není unavené, je stále vyhoupnuté vysoko nad 
obzorem a odráží své paprsky od třpytivé hladiny 
řeky. Zapadá až pozdě večer, jako by se mu ještě 
nechtělo spát a jeho energie ještě nevyprchala, 
byla nevyčerpatelná a mělo jí stále dost na roz-
dávání. Rozdává ji pro nás! Tak si ji užívejme, 
než přijde pochmurný podzim. Nebuďme na něj 
nazlobení, když přinese nějakou tu bouřku. Nebo 
se jednou ono urazí na nás a jak to dopadne?! 
Nepřijde s kouzelným práškem a zůstaneme 
na pořád zachmuření a zahalení ve studené zimě. 
To bychom přece nechtěli? Není to nádhera, 

 

 

KLUB PŘÁTEL BLATENSKA 
 

zve na přednášku 

 

Mgr. Vladimíra Červenky 
 

„VE JMÉNU MARTA“ 
Bitvy, bojiště a vojáci na Blatensku  
od husitství do první světové války 

 

čtvrtek 20. září 2012 od 17:00 

Kasejovice, Kulturně-společenské centrum 
 

 

dívat se na rudou zářící kouli, která „nikdy“ 
nevyhasne, protože se o ni jedna „královnička“ 
vzorně stará?

Luboš Ryska - Zima
Podzim zmizel a na trůn dosedá Zima – chlad-

ná čarodějnice, krutá vládkyně všech období.
Pod její rukou zamrznou řeky, rybníky, 

a dokonce i jezera. Zprvu se zdá být laskavá, ale 
poté její děti, sněhové vločky, pokryjí celou zem 
a krajina se zahalí do bílého oděvu.

Děti mají radost – staví kamarády sněhuláky, 
koulují se, sáňkují … Je z toho spousta křiku, 
ale příroda je tichá… stromy jsou holé, tráva je 
schována pod sněhovou přikrývkou, žádné kvě-
tiny… Jen jednotvárná bílá krajina. Žádný hmyz 
a ani ptáčci nezpívají. Většina odletěla a ti, co 
zůstali, nemají čas, protože musí shánět potravu.

Když je Zima na vrcholu své moci, přijde 
k ní její starý kamarád Mráz. Společně malují 
na okna výtvarná díla, přikryjí ledem všechno 
vodstvo, kam pak lidé chodí bruslit. Ale je tu 
i stinná stránka – připravují zamrzlé kluzké pasti 
a jejich dech nám prostupuje až do morku kostí. 
Ale jako každá krutovláda i tato musí jednou 
skončit…

Po dlouhém spánku se probouzejí zvířata 
a také už občas vyleze z mlhy slunce. Rampou-
chy tají – z jejich konců odpadávají kapky jako 
jejich slzy. I naši kamarádi sněhuláci nás smutně 
opouštějí… Zbude po nich jen mrkvička … 
slunce je na obloze čím dál tím déle a usmívá se 
na krajinku pod sebou, čímž ji vybízí k novému 
životu … Vláda zmrzlé královny skončila, 
poslední zbytky sněhu odpadly… Přichází jaro.
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 ULTURNÍ KALENDÁK
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Bezpečnější využívání internetu v domácnostech, školách, 
firmách a dalších organizacích

Internet je v současné době nezbytnou součástí každodenního života 
jak dospělé, tak i dětské populace. S troškou šikovnosti se na něm dá 
najít mnoho užitečných informací souvisejících s naší prací, v případě 
dětí studiem, ale i zábavou – můžeme na něm vyhledávat informace sou-
visející s našimi koníčky, ale i získávat nové přátele. I děti předškolního 
věku tak mohou být velmi snadno na dosah celému světu. 

S tím však souvisí i potencionální problém v podobě možného přístupu 
na webové stránky, které jsou díky svému obsahu pro děti zcela nevhod-
né. Děti, kterým ještě například slovo gambler nic neříká, se mohou 
rychle dostat ze stránek s nevinnými on-line hrami pro děti na stránky 
se sázkami, erotikou apod. Starší děti, které jsou již mnohem zvídavější, 
se tyto stránky snaží najít již cíleně podle nejrůznějších hesel, co slyšeli 
od kamarádů, a tak zadávají do vyhledávačů hesla jako sex, 
porno, drogy atd. Nejen rodiče, ale i školy, knihovny a další 
instituce a organizace, které pracují s dětmi a umožňují jim 
přístup na internet, by se v této záležitosti měli zachovat 
zodpovědně a podniknout konkrétní kroky pro fungování 
internetu bezpečného pro děti. 

Problém webových stránek s nevhodným obsahem se však 
netýká jen rodin a organizací pracujících s dětmi, ale i firem, 
resp. jejich zaměstnanců. Nejde totiž jen o zamezení přístupu 

na stránky, jejichž návštěva je ze společenského pohledu zcela nevhodná, 
ale i o stránky běžně dostupné, které s pracovní činností zaměstnanců 
rozhodně nesouvisí (návštěva sociálních sítí, zájmových portálu a jiných 
„požíračů času“) a snižují jejich pracovní výkonnost. 

Snadnou možností řešení výše uvedených problémů je nová aplikace 
www.i-bezpecne.cz. V její databázi je více než milion domén tříděných 
do kategorií, které můžete dle Vašeho uvážení a potřeb sami povolit či 
zakázat, a omezit tak přístup na webové stránky nevhodné pro Vaše děti, 
žáky, zaměstnance apod.

Po zavedení této aplikace v některých veřejných institucích bylo jen 
za týden jejího využívání zablokováno několik tisíc přístupů na webové 
stránky s nevhodným obsahem. Vyzkoušejte proto tuto aplikaci také 

Vy a vytvořte tak bezpečné internetové prostředí nejen pro 
Vaše děti, žáky a studenty, ale i zaměstnance a další klienty 
Vašich organizací!

Ochrana před webovými stránkami s nevhodným obsahem 
pro Vaše děti/žáky a studenty/zaměstnance 

 www.i-bezpecne.cz

Využití projektu je pro rodiny, školy a veřejné instituce 
zdarma

MC KAPŘÍK
výsledky  z obeslaných výtvarných  soutěží

  1. ,,Svět očima skutečnosti a fantazie“ - 3. 
místo - Štěpán Kalužík

  2. ,,Cesta snů“ - ocenění -Martin Beneš 
  3. ,,Šťastné stáří očima dětí“ - poděkování 

za účast
  4. ,,Čestický brambor“ - 2. místo - kolekce 

prací
  5. ,,Alšova Země“ - čestné uznání - kolekti-

vu dětí MC 
  6. ,,Ježíšek - MC Kapřík“ - cena - Vojtěch 

Bulka, Eliška Koblihová, Filip Španihel
  7. ,,Evropa ve škole“ - 3. místo - Vojtěch 

Šilhan
  8. ,,Příroda Blatenska“ - 1. místo - Matěj 

Kupar
  9. ,,Auto roku 2012“ - náhradník - Adam 

Španihel
10. ,,Zvíře není věc“ - vystavená práce 

- Eliška Šilhavá
11. ,,Můj koníček malovaný“ - 3. místo 

- Evelyne Brodová  
12. ,,Požární ochrana očima dětí“ - okresní 

kolo - 2. místo Martin Beneš, krajské 
kolo  -   2. místo  Martin Beneš 

13. ,,Omalovánky MC center“ - obrázek 
- Eliška Koblihová 

14. ,,Můj kousek Země“ - 2. místo - Adam 
Španihel 

http://www.mc-vv-kaprik.euweb.cz 
uč. Hana Vydrová
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 PORTS
Blatenská stovka

Cyklistická akce BLATENSKÁ STOVKA 
(pátý ročník) proběhla 26.srpna 2012. 

Nepršelo, ale trať byla po vydatném nočním 
dešti značně rozmoklá. Akce se zúčastnilo cel-
kem 45 cyklistů. Na startu se stejně jako v mi-
nulých ročnících ukázali i vynikající závodníci. 
DEVĚT STATEČNÝCH se o půl jedné vydalo 
na dlouhou trasu. Jako první dojel do cíle Ondra 
Hulač, druhý Míra Vaňáč a třetí Jakub Šimeček. 
Na kratší trati dojeli jako první téměř současně 
bratři Stoškové a Petr Soukup. Ostatní výsledky 
najdete na www.karbikesport.cz

Do ping-pongového 
turnaje se v Mačkově 
zapojili dospělí i děti

Mačkov - Víceúčelový objekt v Mačkově 
skrývá pod svou střechou vedle sousedské 
hospůdky a Obecního úřadu i velmi pěkný spo-
lečenský sál. A jeho nedílnou inventární součástí 
je také zbrusu nový ping-pongový stůl modré 
barvy. Dvakrát v roce slouží turnajům ve stolním 
tenise. Jeden se odehrává ve vánočním mezidobí, 
druhý o letních prázdninách.

A čas toho letního přišel letos v sobotu 25. 
srpna. Na v pořadí druhý ročník se dostavilo 
do Mačkova celkem patnáct hráčů a hráček, 
z toho osm dospělých a sedm dětí. Hlavní 
pořadatel turnaje - všestranný sportovec Jakub 
Lomberský k akci uvedl: „Tohle jsou mače tak-
zvaně „do pohody“. Za stůl se síťkou nastupují 
samí ryzí amatéři - jde hlavně o to si protáhnout 
tělo, rozproudit krev v žilách a strávit příjemný 
den.“ A to se i tentokrát stoprocentně podařilo. 
„Já jsem se také zaregistroval, abych netrhal 
partu, ale žádný oslnivý výkon jsem nepodal. 
Nepostoupil jsem ani ze skupiny,“ pousmívá se 
Jakub Lomberský.

V dětské kategorii to všem „natřela“ místní 
Lenka Cohnová. Pomyslnou stříbrnou pálku si 
vybojovala Adéla Zahradníková z Plzně, bronz 
ukořistil domácí Jiří Kolář.

Mezi dospělými si nejlépe vedla Kateřina 
Cohnová z Mačkova, na druhém místě skončil 
Ondřej Míka rovněž z Mačkova a i bronzový Jiří 
Kolář patřil mezi místní nadšence.

Vladimír Šavrda

Na fotbalovém hřišti v Kocelovicích se objevila 
i ženská hvězda národní kopané Petra Divišová 
a rodák - reprezentant Petr Vonášek

Kocelovice - Tato půvabná jihočeská obec 
dala světu dva prvotřídní fotbalisty. Dva bratry- 
Romana a Petra Vonáškovy. Zatímco slavnější 
Roman, někdejší hráč Sparty a belgického 
Lokerenu, letos nemohl na domácí, v pořadí již 
16. ročník turnaje v kopané, přijet a předvést své 
báječné technické umění, Petr nastoupil. A to 
za Kocelovice B spolu s Václavem Míkou, On-
dřejem Míkou, Petrou Divišovou / dvojnásobnou 
fotbalovou přebornicí ČR /, Alešem Sladkým, 
Tomášem Dvořákem, Pavlem Říským a Jakubem 
Říským. „I když si před úvodním zápasem moc 
nevěřili a umístění do páté pozice považovali 
za úspěch, stali se velice milým překvapením tur-
naje. Svoji skupinu s přehledem „ převálcovali“ 
a nakonec dosáhli na skvělý bronz,“ pochválila 
kocelovické „pardály“ ředitelka velkolepé spor-
tovní akce Štěpánka Vonášková.

Kocelovické áčko tak slavně neskončilo - 
bylo mu souzeno deváté místo mezi jedenácti 
zúčastněnými týmy. „Jedná se o mladou fot-
balovou generaci, která v době konání prvního 
ročníku buď ještě nebyla na světě nebo neměla 
o dění v této oblasti vůbec zdání,“ podotkla ještě 
Štěpánka Vonášková.

Jako ostatně vždycky předtím byl i letošní 16. 
ročník na vysoké úrovni a poskytl početnému 
publiku nevšední zážitky, dojmy i překvapení. 

Nechyběla kvalita, nadšení, elán ani veselé situa-
ce a naopak napínavé momenty. Prostě všechno, 
co má správný fotbal divákům dát.

Putovní pohár si po dlouhém a tuhém boji 
nakonec odvezli „ zlatí“ hoši z VIVA Hudčice. 
Sebrali tak vítr z plachet nováčkovi turnaje- fot-
balistům z Křeslic. Kocelovice B zůstalo na bron-
zovém postu, loňský vítěz „ANČA BAND“ se 
tentokrát musel spokojit s bramborovou medailí. 
V závěsu zůstal AFK Rozmetač a Maso Plus 
Mladá Boleslav. Šťastná-nešťastná sedmička 
byla souzena Baron Clubu z Prahy, osmé místo 
přivál vítr osudu stálici kocelovických turnajů- 
legendě „ Buenos Lemplos“ z Blatné, kteří tak 
porušili tradici vždy posledního místa a dosáhli 
nejslavnějšího výsledku ve svých dějinách / ! /. 
Devítka se přilepila na domácí „ benjamínské“ 
áčko, předposlední schůdek na výsledkovém 
žebříčku obsadil ZION a s černým Petrem odjeli 
domů hráči Baru Blatná.

Jako nejproduktivnější střelec s deseti góly 
na osobním kontě byl oceněn David Říský 
z kocelovického áčka. Odměny se dočkal i nej-
mladší hráč dne- Vítek „Šelma“ Říha z týmu „ 
ANČA BAND“ / 8 let /. Individuální cenu si 
ještě z rukou starosty obce ing. Karla Lukáše 
převzala coby nejlepší hráčka již vyzdvihnutá 
Petra Divišová.                      Vladimír Šavrda

Fotbalový tým Kocelovice „B“.

Na 10. ročníku „ Čečelovického léta“ byl opět ústředním prvkem míč
Čečelovice - Na míčové sporty jsou v Čečelovicích zatížení a protože jim pouťové turnaje v no-

hejbale a volejbale jaksi nestačí, vymysleli si již před deseti lety „ Čečelovické léto“, kde opět hraje 
dominantní roli míč. Na letošním 10. ročníku domácí i přespolní hráči a hráčky opět vypotili litry 
potu pod praporem skvěle zorganizovaného sportovního odpoledne.

V nohejbalu se utkalo pět sestav a opět mu vévodili domácí a zdejší chalupáři. Vítězství si oko-
pírovali „ čistokrevní“ čečelovičáci, stříbro získala směs domácí+chalupáři, stejně tak bronz. Hosté 
z Horažďovic se museli spokojit se čtvrtým a pátým místem.

Ve volejbalovém utkání byli naopak úspěšnější přespolní. Zástupci dvou generací z Horažďovic 
nenašli přemožitele. I další medailovou pozici si podrželi hosté, tentokrát ze Svéradic. Až bronz 
a bramboru vybojovali čečelovičtí.          Vladimír Šavrda
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Český pohár 
v triatlonu

Zliv, 1.9.2012, Český pohár v triatlonu, 1,5-
40-10, J. Pudil /SCV Blatná/ cca 27 v čase 2h.13, 
v kat. 2 místo L. Havelka /SCV Blatná/ cca 34 
v čase 2h.19, v kat. 23. místo.

Pozvánka na nohejbalový 
turnaj

Na dvoře buzického hostince „ U Čiláka“ 
se bude v pátek 28. září od deseti hodin do-
poledne konat nohejbalový turnaj trojic. Dob-
rá zábava, pěkné počasí, studené pivo a teplé 
párky zajištěny. Srdečně zvou pořadatelé.

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.

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

Michal Sýbek - jméno, které se 
v současném dění motokrosového sportu 
skloňuje ve všech pádech. Michal hájí barvy 
AV Racing týmu už mnoho let a daří se mu 
to víc než dobře. Na svém stroji značky ČZ 
o objemu 380 ccm nevynechal žádný závod 
ze seriálu Šumavského poháru, který se jel 
letos již na 3 tratích, z toho 2x v nedalekých 
Bělčicích známém pod názvem Bělčická 
višňovka. Michalovi se povedlo ve všech 
závodech letošního poháru suverénně vyhrát 
a své soupeře nechává daleko za sebou. Je 
až neuvěřitelné, jak dokáže ovládat svůj 
stroj, s jakým náskokem projíždí cílovou 
šachovnici a s jakou technikou jízdy všem 
bere dech. Michal se na závody připravuje 
sám, maximálně nápomocen mu je jeho otec, 
který se též osobně zúčastňuje Šumavského 
poháru jako aktivní jezdec (klobouk dolů 
pane Fous). Šumavský pohár se letos pojede 
ještě na dvou tratích, a to v Žáru u Vacova 
a v Habeši ve Strakonicích, kde se letošní 
závodní rok ukončí a budou se vyhlašovat 
celkové výsledky a pořadí. Přejeme Micha-
lovi, aby se mu dařilo i nadále, aby soupeři 
koukali na jeho záda z veliké dálky a hlavně, 
aby motocykl fungoval vždy až do průjezdu 
cílovou rovinkou.

Motokrosu zdar.
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VOLEJBAL
Ve čtvrtek 30.8.2012 vstoupili Dřeváci TJ 

Sokol Blatná do nového ročníku krajského 
přeboru II na hřišti SK Volejbal Zliv. Vstup 
do nové sezóny se podařil na jedničku, když 
bez ztráty setu si připsali první letošní vítězství 
a do tabulky tři body. Od začátku zápasu byli 
hosté lepším mužstvem, zatlačili soupeře kva-
litním servisem a vypracovali si v prvním setu 
až osmibodový náskok, který do jeho konce 
udržovali a zvítězili 25:18. Další dva sety měly 
podobný scénář. Dřeváci vždy vedli o tři, čtyři 
body a domácí nepouštěli na kontakt. Dařila se 
obrana v poli a blok a postupně se zlepšovala 
i úspěšnost v útoku. Oba sety skončily shodně 
25:22 a celkově Dřeváci slavili vítězství 3:0!

V pátek 7.9.2012 sehráli Dřeváci první domá-
cí zápas proti TJ Budoclub Písek a po vydařeném 
utkání ve Zlivi chtěli i v druhém zápase sezóny 
dosáhnout na dobrý výsledek. Začátek zápasu 

tomu ovšem nenasvědčoval. Domácí hráli po-
někud křečovitě, dělali zbytečné chyby a soupeř 
vyhrál v pohodě první set 25:15. Od druhého setu 
ale Dřeváci zpřesnili hru, začala se dařit kom-
binace a po výsledku 25:20 vyrovnali stav setů 
na 1:1. Třetí set nabídl velice kvalitní volejbal 
a soupeři se přetahovali o každý míč. V jeho 
závěru byli Dřeváci lepší a za stavu 26:25 měli 
setbol, nakonec však smolně prohráli 26:28. 
Rovněž čtvrtý set byl po celou dobu vyrovnaný, 
ale stejně jako v setu třetím byli v koncovce bo-
hužel šťastnější hosté a po výhře 25:23 si odvezli 
vítězství 3:1 a také 3 body. Domácí i po velmi 
kvalitním výkonu nakonec odešli s prázdnou. 
V zápase těžili zejména z dobré obrany v poli 
a na útoku se nejvíce dařilo blokařům Václavu 
Šampalíkovi a kapitánovi Ondřejovi Hlavínovi. 
Poděkování patří fanouškům, kteří přišli povzbu-
dit domácí tým.

Po náročném pátečním zápase čekalo hned 
v sobotu odpoledne na Dřeváky další utkání 

v Týně nad Vltavou. Hráči Týna patří k předním 
týmům soutěže, a tak byli v utkání favority. Na-
víc Dřeváci se museli obejít bez svého kapitána 
a nejlepšího útočícího hráče Ondřeje Hlavína, 
který si v pátečním zápase přivodil poranění 
kotníku a nemohl proto nastoupit. Již od prvního 
setu se tento fakt na útoku projevil. Smeče nebyly 
tak důrazné a soupeř si s nimi dokázal poradit. 
Možná i to přispělo k tomu, že se blatenští hráči 
v prvních dvou setech hledali, domácí byli jasně 
lepší a oba sety ovládli shodně 25:15. Až od tře-
tího dějství začali Dřeváci předvádět svoji hru, 
kdy ke zlepšení pomohlo také střídání na bloku. 
Výsledek se dostavil a po výhře v setu 25:22 
snížili stav na 1:2. Čtvrtý set byl až do stavu 
12:12 vyrovnaný, pak ale domácí udělali šňůru 
osmi bodů v řadě a bylo po zápase. Dřeváci již 
nenašli sílu na zvrat, prohráli 14:25 a po prohře 
1:3 zůstali i tentokrát bez bodu.

Ondřej Kočovský

KONVERZACE V ANGLIČTINĚ 
S RODILÝM MLUVČÍM

Učíte se dokola anglickou gramatiku, 
ale mluvit stále nedokážete? Angličtinu 
jste dlouho nepoužíval(a) a potřebuje te si 
ji "oprášit"? Jste věčný začátečník?

- Začínáme od listopadu
- Skupina o max. 4 lidech
- Pro všechny věkové kategorie

Více informací na tel.
733 792 781

ZVYŠTE ŠANCE SVÝCH 
DĚTÍ

nabízím doučování českého jazyka, 
matematiky a angličtiny nejen pro 
příjímací zkoušky na střední školy.

více informací na tel.
733 654 595
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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

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

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

tel.: 721 310 480

P r o d e j   s l e p i č e k 
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět 

prodává slepičky snáškových plemen 
Lohman hnědý, tetra hnědá a Dominant 
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý  

a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 14-17. týdnů

cena 159 – 170 Kč / ks
Prodeje se uskuteční: v pátek 28. září 

2012
blatná – u rest. na myslivně – v 12.30 hod.

Případné bližší informace – tel : 728605840   
728165166   415740719
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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

 

PronajMU v blatné zděný byt 3+1 
s balkonem ii. poschodí, vlast. plyn.
kotel-topení, ohřev vody-  v blízkosti 

centra možno i garáž 
cena 6 500,- Kč/měs + energie

tel. č. 731 765 102

Pronajmu dlouhodobě garáž na 
Skalčanské.

tel: 776 458 406 

Nedostalo se Vám dítě do školky 

a potřebujete jít do práce? Nabí-

zím službu zkušené chůvy. Bližší 

informace na tel.: 734 219 732.
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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.
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